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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa possui como objetivo entender como a dimensão social, existente na rede de 

pesquisadores que estudam o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade na Amazônia, 

contribui para a construção da dimensão intelectual que é dada a partir do conteúdo existente 

nos artigos científicos produzidos pelos pesquisadores que compõem a rede. A estratégia de 

pesquisa foi realizada através de pesquisa documental, retornando uma busca com 160 artigos 

para a aquisição de dados primários (nomes de pesquisadores, coautores, instituições, filiações, 

títulos dos artigos, palavras-chave e resumos) delimitando como laço temporal as publicações 

realizadas entre os anos de 2016 a 2021. A análise dos resultados foi realizada com o auxílio de 

duas ferramentas. Com a primeira, software Ucinet, identificou-se os 534 pesquisadores que 

compõe a rede juntamente com as suas 202 filiações, como também a formação de 119 

componentes além de 14 pesquisadores que publicaram de forma individual. E destes achados 

são identificados os pesquisadores destaques quanto as medidas de centralidade, sendo 

considerados como os principais da rede. Logo após verificou-se a coesão, através da medida 

n-clan, para se ter a real noção da imersão de cada pesquisador dentro do seu grupo. Com a 

segunda ferramenta, software  KH Corder, foi possível realizar análises por meio de redes de 

coocorrência de palavras (frequência, clusters, clans e variáveis). Em relação a frequência de 

palavras, as que apareceram em maior número foram: amazon, sustainability, sustainable 

development, forest, environmental, community, management, social, policy, region, study, 

Brazil, state e deforestation. O cluster de palavras após 4 níveis de comparação por similaridade 

chegou ao tema governança de recursos naturais. Através da opção em utilizar variáveis (ano, 

pesquisador e clan) x Palavras, foi possível verificar quais os principais temas resultantes para 

cada um dos três procedimentos executados, chegando a conclusão de que os pesquisadores 

estão analisando, estudando e debatendo,  principalmente, como temas associados a Amazônia: 

o desmatamento, o clima e suas mudanças, as políticas ambientais, o barômentro da 

sustentabilidade, o uso da terra, os indicadores da sustentabilidade, os compromissos 

corporativos, as emissões de gases e a inovação sustentável.  

 

 

Palavras-chave: Amazônia. Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade. Análise de Redes 

Sociais. Coocorrência de Palavras. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to understand how the social dimension, existing in the network of 

researchers who study sustainable development and sustainability in the Amazon, contributes 

to the construction of the intellectual dimension that is given from the existing content in the 

scientific articles produced by the researchers that compose the net. The research strategy was 

carried out through documentary research, returning a search with 160 articles for the 

acquisition of primary data (researchers' names, co-authors, institutions, affiliations, article 

titles, keywords and abstracts) delimiting publications as a time loop. Carried out between the 

years 2016 to 2021. The analysis of the results was carried out with the help of two tools. With 

the first, Ucinet software, the 534 researchers that make up the network were identified along 

with their 202 affiliations, as well as the formation of 119 components in addition to 14 

researchers who published individually. And from these findings, the outstanding researchers 

regarding measures of centrality are identified, being considered as the main ones of the 

network. Soon after, cohesion was verified, through the n-clan measure, to have a real notion 

of the immersion of each researcher within their group. With the second tool, KH Corder 

software, it was possible to perform analyzes through word co-occurrence networks (frequency, 

clusters, clans and variables). Regarding the frequency of words, the ones that appeared in 

greater number were: amazon, sustainability, sustainable development, forest, environmental, 

community, management, social, policy, region, study, Brazil, state and deforestation. The 

cluster of words after 4 levels of comparison by similarity arrived at the theme governance of 

natural resources. Through the option of using variables (year, researcher and clan) x Words, it 

was possible to verify the main resulting themes for each of the three procedures performed, 

reaching the conclusion that the researchers are analyzing, studying and debating, mainly, as 

themes associated with the Amazon: deforestation, climate and its changes, environmental 

policies, the sustainability barometer, land use, sustainability indicators, corporate 

commitments, gas emissions and sustainable innovation. 

 

 

Keywords: Amazon. Sustainable development. Sustainability. Social Network Analysis. 

Word Concurrency. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Amazônia, com certa frequência, é tema de muitos debates; e destes geram-se desde 

inquietações, desconfianças e incertezas até novas preocupações, otimismos e esperanças. De 

fato, pensar na Amazônia implica levar a discussão desde questões locais até as questões 

globais, pois seu desenvolvimento, suas mazelas e, principalmente, suas riquezas naturais são 

de interesse não apenas do povo sul-americano, mas também de boa parte do restante do mundo 

(RODRIGUES, 2014).  

O bioma amazônico traz como características: ser a maior floresta tropical, possuir a 

maior bacia hidrográfica, ter a maior reserva de biodiversidade e deter o maior banco genético 

do mundo, ou seja, é um ecossistema com potencial em recursos naturais, extremamente 

estratégicos num contexto civilizatório em que clima, água, geração de energia, alimentos e 

medicamentos, elencam as prioridades dos investimentos globais (MELLO, 2013); tais 

características credenciam a Amazônia como o mais exuberante e promissor laboratório natural 

para o avanço do conhecimento científico sobre processos evolutivos que geram e mantêm a 

diversidade de genes, espécies e ecossistemas e o desenvolvimento de experimentos 

revolucionários em vários campos de pesquisas (MELLO, 2015); assim como em pesquisas que 

abrangem a sustentabilidade. 

Na literatura é possível encontrar um vasto leque de pesquisas que utilizam a análise de 

redes sociais em diversas áreas de estudos e para as mais variadas finalidades. Dentro do cenário 

amazônico algumas pesquisas já fizeram uso da análise de redes sociais (MERTENS et al., 

2011; SALINERO; MACHALSKI, 2016; HENRIQUES; UNGAR; REBELO, 2017; 

JACAÚNA, 2020), porém uma lacuna que ficou visível é a forma em como analisar tais 

resultados em relação à questão intelectual, ou seja, como através da análise das estruturas 

(ligações) de redes e da aplicação de índices de Cientometria foi possível entender como os 

fenômenos social e intelectual estão alinhados e como foram construídos. 

Diante desta lacuna se torna importante estudar a estrutura das redes empíricas de 

pesquisas em desenvolvimento sustentável e sustentabilidade na Amazônia. Através da 

formação de clans (grupos coesos) e da seleção por palavras/temas realizou-se a integração 

entre os dois fenômenos analisados chegando-se a conclusão de que os pesquisadores estão 

analisando, estudando e debatendo, principalmente, como temas associados a Amazônia: o 

desmatamento, o clima e suas mudanças, as políticas ambientais, o barômentro da 

sustentabilidade, o uso da terra, os indicadores da sustentabilidade, os compromissos 

corporativos, as emissões de gases e a inovação sustentável. 
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 Após a aquisição destes resultados esta pesquisa trouxe contribuições para o 

preenchimento da lacuna mencionada anteriormente, através da análise de coocorrência de 

palavras (co-words) avaliando a distribuição de algo que é significativo dentro da ciência, ou 

seja, o conteúdo científico propriamente dito que foi produzido através de pesquisas (artigos 

científicos).  

 

1.1 Problematização 

 

O Brasil, mesmo possuindo um número expressivo de cientistas de bom nível, ainda 

tem a ciência e a mentalidade científica como não incorporadas de maneira plena na sociedade, 

fato este derivado principalmente da exclusão social de grande parte da população (FRU, 2002). 

Pode-se concluir que um dos motivos que justifica tal exclusão social no cenário da Amazônia 

brasileira são as barreiras existentes para a consolidação de cursos de pós-graduação nesta 

região, onde o número reduzido de cursos stricto sensu é um exemplo destas dificuldades.  

Rodrigues (2014) corrobora afirmando sobre a existência de um baixo número na 

quantidade de doutores, assim como o conceito Capes de boa parte dos cursos de pós-graduação 

nas universidades na Amazônia brasileira, pois segundo ele são raros os cursos com conceito 

Capes acima de 4 nesta região. Ainda na visão deste autor, além do problema da escassez de 

cursos na região, tem-se somado a isto a problemática da falta de infraestrutura, o que dificulta 

a criação de motivos atraentes para que outros pesquisadores tenham interesse em desenvolver 

pesquisas na Amazônia; além disso a região ainda sofre com a saída de pesquisadores em 

potencial que migram para outras áreas do País e até mesmo para exterior (RODRIGUES, 

2014). 

Em relação aos demais países que compõem a Amazônia o cenário não é muito 

diferente, pois a falta de investimentos em ciência e tecnologia na América do Sul sempre se 

configurou como um desafio a ser enfrentado. Em pesquisa publicada por Guadilla (1997), no 

início da década de 80 a América Latina só participava de 2% do total mundial de investimentos 

na área de ciência e tecnologia e no começo da década seguinte este índice caiu para apenas 

1%. Já próximo ao final da década de 90, os países desenvolvidos reuniam 85% dos cientistas 

e engenheiros que atuavam na investigação e desenvolvimento e recebiam 96% dos gastos 

globais investidos, 95% dos artigos científicos tinham origem em países industrializados 

(LAMPERT, 1998). 

A existência de recursos humanos qualificados é essencial para o aumento das vantagens 

competitivas de base tecnológica em qualquer país. A pós-graduação forma uma reduzida 
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parcela da mão de obra qualificada, mas essa parcela específica tem papel fundamental na 

formação de multiplicadores de recursos humanos qualificados e, em especial, na formação de 

doutores, que são profissionais com capacidade para realizar pesquisa e desenvolvimento 

original (MELO, 2010). A qualificação de pessoas implica também tornar as instituições mais 

competitivas no que se refere à captação de recursos, proporcionando então maiores 

possibilidades para a consolidação de novas pesquisas, como por exemplo, através da formação 

de redes de colaboração. 

Desta forma pode-se afirmar que estimular a interação científico-acadêmica de modo a 

incentivar a criação de redes de pesquisa (colaborativas) se torna uma importante estratégia 

para a diminuição das assimetrias regionais.  As atividades acadêmicas, quando praticadas em 

rede, facilitam a interação, a cooperação e a transferência de conhecimentos e tecnologia entre 

grupos de diversas disciplinas em torno de tema de interesse comum. 

Segundo Guarido Filho, Machado-da-Silva e Rossoni (2009) o número de estudos sobre 

colaboração acadêmica tem se multiplicado na tentativa de compreender a construção do 

conhecimento científico. As redes de colaboração configuram uma arena para o 

compartilhamento de perspectivas teóricas e formas de realizar pesquisas, influenciando a 

produção do conhecimento (MOODY, 2004). Porém na literatura não é possível encontrar 

trabalhos que explorem e expliquem sobre a estrutura da rede de pesquisadores (colaboração) 

na Amazônia.  

Além disso, dentro de tal estrutura se faz necessário diferenciar as duas dimensões que 

estão intimamente relacionadas, mas envolvidas de forma distinta para a construção do 

conhecimento científico; sendo a primeira a dimensão social, que tem a ver com interações 

sociais atuais ou passadas entre atores ou grupos de atores em um determinado campo 

científico, e a segunda é a dimensão intelectual, definida aqui, como um perfil programático 

que é expresso pelo conteúdo substantivo e por referências a outros trabalhos compartilhados, 

por um conjunto de pesquisadores que a adotam como referencial teórico válido para a prática 

científica (GUARIDO FILHO; MACHADO-DA-SILVA; ROSSONI, 2009). 

Nesse sentido, formula-se a questão de pesquisa: como os estudos sobre o 

desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade na Amazônia estão sendo construídos de 

forma social e intelectual dentro de uma rede empírica de pesquisadores? 
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1.2 Objetivos 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral entender como a dimensão social, existente na 

rede de pesquisadores que estudam o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade na 

Amazônia, contribui para a construção da dimensão intelectual que é dada a partir do conteúdo 

existente nos artigos científicos produzidos pelos pesquisadores que compõem a rede. 

Para alcançar este ideal, os seguintes objetivos específicos foram alcançados: 

 Identificação de redes empíricas independentes existentes; 

 Identificação dos pesquisadores, grupos (clans) e instituições que compõem a 

rede; 

 Classificação dos principais pesquisadores quanto as medidas de centralidade: 

grau, proximidade e intermediação, como também de grupos coesos através do 

procedimento n-clan;  

 Análise de redes de coocorrência de palavras (frequência, temas, clusters e 

variáveis) formadas através das relações entre os artigos selecionados. 

 

1.3 Justificativa 

 

Do ponto de vista prático, está pesquisa poderá ser útil para o conhecimento do público 

sobre como pesquisadores estão atuando em relação a parcerias e colaborações em estudos que 

busquem soluções sustentáveis para a Amazônia. Do ponto de vista teórico permitirá entender 

como o objeto de pesquisa Amazônia é construído, quais relações há entre os temas e o que os 

pesquisadores estão analisando, debatendo e gerando como resultados.  

Procura-se alcançar não apenas o público da área das ciências sociais, mas também de 

outras áreas, uma vez que pesquisadores em ciências sociais também publicam em periódicos 

multiáreas e buscam coautoria nos mais diversos campos de pesquisa para enriquecer seus 

estudos.  

Em levantamento prévio observa-se que existem vários grupos de pesquisadores 

isolados, trabalhando com os temas desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e 

aproveitamento de recursos na Amazônia brasileira. Acredita-se que a existência de maiores 

relacionamentos, pesquisas conjuntas e intercâmbio continuo de informações e resultados entre 

pesquisadores desta área, poderá contribuir de forma mais eficaz para o desenvolvimento 

sustentável deste bioma. Segundo Viana et al. (2014) existem soluções para o desenvolvimento 
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sustentável que estão sendo concebidas e inseridas na Amazônia, porém, há poucas ou nenhuma 

plataforma para agrupar e compartilhar de maneira sistematizada essas soluções. 

É pública a noção de que o bioma amazônico dispõe de um grande potencial em 

aproveitamento econômico, mas ainda pouco se conhece a respeito das melhores formas de 

explorá-lo de forma racional e sustentável. A ideia de sustentabilidade emerge como uma forma 

de reconstrução da atual ordem econômica objetivando um desenvolvimento linear ao longo 

dos anos, em contraposição às próprias bases produtivas, reconhecendo a função de suporte da 

natureza e potencial do processo de produção (DE ANDRADE; SOARES; VASCONCELOS, 

2011).  

Diante deste cenário a criação e o fortalecimento de redes de pesquisa em 

sustentabilidade tende a estimular a interação científico-acadêmica para a Amazônia, já que 

dentro de uma rede a comunicação e a organização de forma horizontal criam uma vantagem, 

já que nesta configuração não existe somente um responsável, mas diversas outras pessoas que 

se comunicam e trocam ideias em um espaço democrático de conhecimento. O trabalho em rede 

tende a tirar o pesquisador de sua zona de conforto para novas oportunidades relacionadas ao 

processo de inovação, que segundo Rodrigues (2014) tal processo conduz por caminhos, ainda, 

quase que desconhecidos na Amazônia. 

  Uma forma eficaz de uso da ARS são as análises dos índices de centralidade que 

permitem identificar o capital científico dos agentes presentes na rede por denotar o 

reconhecimento e o prestígio do pesquisador autor ou dos pesquisadores citados.  A ARS 

baseada nas relações da produção científica, pode ser fortalecida com o auxílio da análise 

cientométrica, pois esta faz o uso de técnicas matemáticas e análises estatísticas para investigar 

as características da produção científica funcionando como um instrumento de sociologia da 

ciência. A Cientometria está relacionada com a demografia da comunidade científica mundial 

e tem se tornado um tema importante não somente em países mais industrializados, mas também 

para aqueles em desenvolvimento e que pretendem melhor distribuir os seus fundos de suporte 

à ciência. 

Os estudos métricos (Cientometria e Bibliometria) da informação podem favorecer a 

identificação e tendências de crescimento do conhecimento em determinado campo de estudo, 

prever as tendências das publicações científicas, estudar o comportamento da dispersão do 

conhecimento científico, analisar a produtividade individual de autores e instituições, medir o 

grau de coautoria e também medir o crescimento de determinadas áreas do conhecimento 

(VANTI, 2002). Esses estudos geram indicadores que possibilitam avaliar o crescimento, 

dispersão, decréscimo e novos interesses que surgem na pesquisa científica e tecnológica. 



15 

 

 Para esta pesquisa foi utilizado o indicador de coocorrência (rede) de palavras para 

análise quantitativa e qualitativa de conteúdo dos artigos (títulos, resumos e palavras-chave). 

Desde que textos manifestam significados, os quais estão relacionados com aspectos culturais, 

materiais, posições de poder e interesses, as ciências sociais vêm buscando várias formas de 

compreendê-los além da leitura e representação textual. Textos são relacionais, logo há senso 

em analisar as relações entre palavras, agregando-as em estruturas mais profundas. E para este 

objetivo, ferramentas computacionais vem facilitando essa tarefa em que métodos analíticos e 

de inteligência artificial vêm sendo empregados de forma maciça. 

O uso conjunto da ARS e da Cientometria (correspondência de palavras) para esta 

pesquisa é ratificado, já que com a ARS foi possível ter um grande aporte para as representações 

gráficas e por outro lado algumas quantificações alcançadas com a Cientometria foram melhor 

visualizadas, permitindo o uso das análises de centralidade, não perceptíveis na análise 

bibliométrica.      

O objeto de estudo proposto vincula-se a linha de pesquisa 2 - Governança, 

Sustentabilidade e Amazônia do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 

PPGA, que dentre os assuntos pesquisados, estuda a diversidade amazônica, sustentabilidade, 

a relação ambiente-sociedade e o uso sustentável dos recursos amazônicos, com o objetivo de 

contribuir com novidades conceituais adequadas ao bioma amazônico; e dentro desta linha, está 

ligado mais especificamente ao eixo temático 3 - Sustentabilidade e recursos amazônicos, que 

pesquisa sobre o uso sustentável, efeitos e impactos sociais do uso destes recursos, restauração 

ecológica (sustentabilidade econômica, social, ambiental), diálogo e engajamento 

de stakeholders para a sustentabilidade (relação produção-consumo sustentável) e a relação da 

Amazônia com a sociedade. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

 Esta dissertação está dividida em 5 capítulos, incluindo esta introdução (capítulo 1). No 

capítulo 2 é apresentado o referencial teórico-empírico definido com o objetivo de sustentar a 

análise do problema de pesquisa sendo dividido em 7 partes, onde na primeira é feito um estudo 

sobre a origem das redes sociais partindo das contribuições no ano de 1736 realizadas pelo 

matemático e físico suíço Leonhard Euler até os achados científicos da dupla Duncan J. Watts 

e Steven Strogatz no ano de 1998. Na segunda parte é descrito como se deu o surgimento, 

conceitos e o desenvolvimento da ARS mediante a toda a diversidade e contribuições de áreas 

distintas, passando a visão de cada uma das três principais tradições quanto aos métodos 
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relacionais. Na terceira parte do capítulo 2 é explanada a análise estrutural em redes 

descrevendo sobre a inovação proposta pela teoria dos grafos como forma de representação, 

criando novas definições através de novos algoritmos matemáticos. Também são descritos os 

conceitos e aplicabilidade das medidas de ARS como a: densidade, centralidade de grau, 

centralidade de intermediação, centralidade de proximidade, cliques e n-clan. 

 Na quarta parte do mesmo capítulo é realizado o estado da arte a respeito de redes de 

conhecimento científico citando desde artigos seminais, fazendo uma breve explanação, até a 

revisão de alguns estudos mais atuais aplicados em diferentes áreas da ciência. Na quinta parte 

são descritos os conceitos e aplicabilidades da Cientometria e de indicadores bibliométricos que 

dela derivam, com ênfase para a Lei de Zipf que analisa a frequência de coocorrência de 

palavras (co-words). Na sexta parte são descritos conceitos e o cenário do desenvolvimento 

sustentável e da sustentabilidade na Amazônia. Na sétima e última parte do capítulo 2 é 

explicado como foi feita a integração entre os indicadores para a avaliação do tema principal 

da pesquisa, informando sobre os fenômenos que se pretendem analisar, como estes fenômenos 

são conceitualmente entendidos e o porquê de serem avaliados. 

 No capítulo 3 são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para dar suporte 

à parte analítica da pesquisa, descrevendo a postura epistemológica, além de outras informações 

quanto aos procedimentos que foram adotados como: classificação, sujeitos de pesquisa, 

instrumentos de coleta e tratamento dos dados.  

O capítulo 4 foi dedicado a apresentação dos resultados; estes foram divididos em quatro 

partes para melhor entendimento. Na primeira parte constam os achados a respeito do fenômeno 

social resultante das redes de coautorias entre os pesquisadores da Amazônia através da 

aplicação das medidas de centralidade e n-clan. Na segunda parte constam os achados a respeito 

do fenômeno intelectual pós mensuração do índice bibliométrico de análise de coocorrência de 

palavras. Na terceira parte os achados referentes aos fenômenos social e intelectual são 

integrados com o objetivo de entender a inter-relação entre os grupos coesos (social) e a 

coocorência de palavras (intelectual) e partir de então entender como o conhecimento científico 

sobre a Amazônia é construído. Na quarta parte a ênfase é dada em relação à questão 

institucional e quanto a produtividade individual dos pesquisadores mais prolíficos. 

No último capítulo constam as considerações finais e recomendação para futuras 

pesquisas; logo após este último capítulo encontram-se as referências utilizadas juntamente com 

os apêndices que contém informações complementares àquelas utilizadas para análise deste 

trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Com o objetivo de promover a sustentação teórico-empírica desta pesquisa, este estudo 

orienta-se por um quadro analítico que pressupõe a estruturação acerca do objeto de estudo 

Amazônia (desenvolvimento sustentável e sustentabilidade) enquanto fenômeno de produção e 

consumo de conhecimento, através do processo social construído a partir da interação das 

dimensões social e epistêmica, associadas aos relacionamentos sociais e à estrutura intelectual 

através da produção de artigos científicos. Com o propósito de esclarecer tais fundamentos, 

reuniram-se nesse capítulo 7 tópicos de referência, já mencionados no item de estruturação da 

dissertação, sobre os quais esse estudo está amparado.  

  

2.1 Origem das Redes Sociais 

 

 Os primeiros registros sobre o uso da palavra rede datam sua origem durante o século 

XII na França, o qual designava para a ideia de redes de caça, pesca e malhas que cobriam o 

corpo (MUSSO, 2004), surgindo como conceito que expressava uma ordem, descrevendo a 

forma como fios e enlaces eram organizados para a fabricação de tecidos e objetos de caça 

(MARTINS, 2012). O arcabouço teórico de redes sociais difere-se de outros campos pelo fato 

de não possuir um programa sistemático para caracterizar as suas estruturas, sabe-se que 

etimologicamente o termo rede derivou do latim rete que significa malha que origina um tecido 

comum (MEDRADO, 2019). 

Segundo Martins (2012), o domínio sobre a utilização do conceito de rede se mantém 

com os tecelões até a metade do século XVII, passando a ser utilizado também pela medicina 

para caracterizar e desenhar o aparelho sanguíneo e as fibras que formam o corpo humano; mas 

a partir do século XVIII nasce a primeira proposta para a construção de uma ciência 

generalizada das formas e das redes. O conceito de rede vira ontologia, tornando-se estrutura 

relacional sob formas distintas de sistematização do pensamento (MUSSO, 2004). 

Na figura 2 é ilustrado o estudo cronológico das redes sociais e os principais fatos em 

cada momento da história, apresentando as evoluções mais significativas entre os anos de 1736 

a 1998. 
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Figura 1 - Linha do tempo dos estudos de redes sociais. 

 
Fonte: Medrado (2019, p.22).  

 

 

No ano de 1736, Leonhard Euler, matemático e físico suíço, provou não existir uma 

opção para atravessar todas as pontes da cidade de Königsberg sem passar, pelo menos, duas 

vezes por elas, nascendo assim a teoria dos grafos. Com o surgimento da sociologia durante o 

século XIX, Comte foi o pioneiro a sugerir dar atenção a sociedade em termos de interconexão 

entre os atores sociais com o intuito da aplicação das leis de ação e reação em diferentes partes 

do sistema social (FREEMAN, 2004); a partir deste ponto foram criadas as primeiras etapas 

que dão fundamento a apropriação do conceito de rede como uma forma de estudo e atuação na 

sociedade (MARTINS, 2012). 

 Em 1934 o psicólogo Jacob Moreno, buscando encontrar uma ferramenta analítica e 

uma alternativa em se pensar nas relações entre grupos de atores, criou a Sociometria; 

conhecida como a técnica analítica para estudo da relação entre grupos, cujo instrumento de 

análise apresenta-se na forma de um sociograma, isto é, diagramas de redes que permitem a 

visualização da estrutura que está sendo estudada (MARTELETO; SILVA, 2004). Ou seja, a 

sociedade não era mais, apenas, a soma de indivíduos e suas características, mas uma estrutura 

formada por relacionamentos entre pessoas.  

Em 1951 Ray Solomonoff e Anatol Rapoport propuseram a proposta inicial para 

formação de redes, nascendo o conceito de redes randômicas. No ano de 1954 Barnes fica 

conhecido pelo primeiro uso do termo rede social, onde sujeitos interagem podendo haver 

alguns deles em contato mútuo e outros não, com uma ideia de rede alicerçada em um conceito 

mais estrutural enfatizando a ramificação dos vínculos sociais dos indivíduos em uma sociedade 

específica (SOUZA, 2018).  

Em 1958, a dupla Erdös e Rényi foram os matemáticos que estabeleceram a teoria 

randômica dos grafos, definindo os grafos e o mundo que representavam como aleatórios; em 

1967 Stanley Milgram dá início a uma experiência social com intuito de localizar a distância 

entre duas pessoas aleatórias nos Estados Unidos, surgindo desta experiência os seis graus de 

comparação batizado como Mundo pequeno; no ano de 1973 Mark Granoveter chega à 
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conclusão de que aqueles que estão ligados por laços fracos têm maior possibilidade de estar 

em grupos distintos e possuírem informações diferentes das que já se tem acesso, dando origem 

a ideia da força dos laços fracos (MEDRADO, 2019). 

Já no ano de 1995 Ronald Burt da ênfase aos buracos estruturais, que são falhas na 

estrutura da rede que podem ser estrategicamente preenchidas por ligações entre um ou mais 

elos com a intenção de unir outros atores, esses buracos podem proporcionar benefícios a atores 

que ocupam esses locais na rede; e por fim, no ano de 1998 a dupla Duncan J. Watts e Steven 

Strogatz, concluiu que as redes reais não são aleatórias e que basta a existência de poucos links 

extras para diminuir a distância entre os nós. 

 

2.2 Análise de Redes Sociais 

   

A interação entre redes e empresas começa a ganhar atenção no final da década de 70, 

a partir do momento que os fluxos de informação, como sendo processos de formação de redes, 

começam a ser investigados por economistas e sociólogos, com a ideia de compreender tal 

importância para o âmbito corporativo (MARTES et al., 2006). Dentre os estudos pioneiros 

acerca das redes sociais, dois trabalhos ganham destaque, são eles: The Strength of Weak Ties 

(1973) e Getting a Job (1974), de autoria do sociólogo norte-americano Mark Granovetter, o 

qual identifica formas de acesso aos postos de trabalho, chegando à conclusão de que são os 

conhecidos (em exemplo, ex-colegas de graduação) e não amigos mais próximos e/ou 

familiares que, na prática, possibilitam o acesso de pessoas as vagas de trabalho que estão 

disponíveis no mercado.  

O desenvolvimento da ARS surge então da fusão entre a teoria social e suas aplicações 

com o formalismo matemático, estatístico e a metodologia computacional (WASSERMAN; 

FAUST, 1994); sendo assim de natureza interdisciplinar com o intuito de produzir aplicações 

para o método (FREEMAN, 1984).  Quanto aos conceitos de relação e seus desdobramentos, 

as principais contribuições vem da sociologia, psicologia social e antropologia 

(WASSERMAN; FAUST, 1994). 

Mesmo diante a toda a diversidade e contribuições de áreas distintas, segundo Scott 

(2000) as três principais tradições quanto a métodos relacionais são:   

 A análise sociométrica, que estudou pequenos grupos e produziu muitos avanços 

técnicos usando os métodos da teoria dos grafos;  

 Os pesquisadores da Universidade de Harvard, estes exploraram características das 

relações interpessoais;  
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 Os antropólogos de Manchester, que investigaram a estrutura das relações em 

comunidades tribais e vilas.  

Para esta pesquisa a ênfase se dará em torno da primeira tradição, uma vez que, a análise 

sociométrica aborda como os aspectos psicológicos dos indivíduos estão relacionados com as 

configurações sociais, sendo estas resultantes de características concretas de escolhas 

interpessoais e relacionamentos em que os pesquisadores estão envolvidos. Frente a 

necessidade de entendimento de tais configurações sociais, Jacob Moreno desenvolveu o 

sociograma com o objetivo de representar visualmente as propriedades formais de matrizes. 

Tais matrizes podem ser representadas de forma análoga à geometria espacial, nas quais os 

pesquisadores são representados por pontos e seus relacionamentos, dentro de uma rede, são 

representados por linhas (MARTINS, 2012).  

Nota-se a presença dominante de fundamentos matemáticos dentro da ARS. Estes 

tiveram sua origem ligada a teoria dos grafos, a teoria estatística e de modelos algébricos, com 

cada método possuindo uma utilidade específica dando robustez as possibilidades de análise 

dos relacionamentos (WASSERMAN; FAUST, 1994). Os relacionamentos são o foco principal 

da ARS, então torna-se importante diferenciar dados convencionais dos dados de redes sociais. 

Na visão de Scott (2000) e Hanneman (2001) os dois principais tipos de dados são os dados de 

atributos (estruturais) e os dados relacionais (de rede).  

Os dados de atributos relatam as atitudes, opiniões e comportamento dos atores, sendo 

esses rearranjados como propriedades, qualidades ou características de indivíduos ou de grupos. 

O método de análise apropriado para esse tipo de dado é a análise de variáveis. Os dados 

relacionais, são os contatos, os laços e as conexões entre os atores, e para este caso o método 

adequado para a análise de dados dessa categoria é a análise de redes. Mesmo diante a existência 

de diferenciação entre os tipos de dados devido a sua natureza, Wasserman e Faust (1994) 

afirmam que ambas podem estar inclusas na análise de redes como variáveis estruturais e de 

composição. 

A análise de redes sociais (ARS) é um campo de estudo com foco nas relações entre os 

atores sociais, na interdependência, na dimensão molecular da vida social e nos efeitos 

emergentes e substantivos da estrutura (controle social, acesso a recursos, etc.), (BORGATTI; 

LOPEZ-KIDWELL, 2011). As relações sociais desempenham um papel fundamental na 

construção do conhecimento científico (MOODY, 2004; LIU et al., 2005; ROSSONI, 2006; 

ROSSONI e MACHADO-DA-SILVA, 2007). Ou seja, a ARS forma um conjunto de métodos 

quantitativos que são aplicados a dados relacionais. Segundo Higgins e Ribeiro (2018) dentro 

da ARS, a análise extensional (quantitativa), trabalha utilizando dois tipos de registros, são eles: 
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a álgebra de matrizes e a teoria topológica de grafos; estes ainda afirmam que a quantificação 

na realidade das Ciências Sociais é uma forma de interpretação que pretende alcançar como 

resultado final o valor quantitativo dos dados. 

 

2.3 Análise Estrutural em Redes 

  

 Com a ideia de viabilizar os estudos das estruturas, os primeiros cientistas perceberam 

a importância que o formalismo matemático, compartilhado pela teoria dos grafos, teve ao ser 

adaptado de forma simples as relações humanas, dando origem a Sociometria que trouxe 

consigo o sociograma, sua principal ferramenta de pesquisa. A inovação proposta pela teoria 

dos grafos surge então como uma maneira de modelar o problema encontrado por Leonhard 

Euler para atravessar as sete pontes de Konigsberg apenas por uma vez. Sendo possível modelar 

o problema através de grafos, como forma de representação, criando novas definições que 

pudessem descrever tal estrutura através da criação de novos algoritmos matemáticos. 

 Martins (2012) define que um grafo pode ser representado como um conjunto de vértices 

e linhas que conectam estes mesmos vértices. Partindo desta ideia, pode-se dizer que uma 

estrutura de rede também pode ser descrita como um grafo, contendo, informações adicionais 

sobre os atributos dos vértices e linhas que formam as suas relações. Para exemplificar a partir 

do ponto de vista da ARS, os vértices podem ser os pesquisadores (pessoas) e os seus atributos 

características próprias como: profissão, instituição filiada, país de origem, etc. A mesma regra 

se aplica para os relacionamentos pois seus atributos também podem definir características que 

permitam estabelecer vínculos entre dois pesquisadores, como por exemplo: publicações de 

artigos em coautoria, troca de informações, relacionamentos interpessoais e profissionais, etc.  

 A ARS possui como objetivo determinar que tipos de atores (pesquisadores), relações e 

atributos devem-se coletar para a realização de um estudo, e conforme a escolha, novos padrões 

podem surgir possibilitando um novo entendimento sobre as estruturas formadas pelo 

relacionamento humano. Chegando na fase de coleta e tratamento de dados em matrizes, a 

análise estrutural faz uso de diversos cálculos matemáticos para mensurar os padrões da rede 

em estudo. Todos os cálculos estruturais são baseados em operações matemáticas com origem 

da teoria dos grafos. Como exemplos de cálculos estruturais na ARS temos a densidade de uma 

rede e as medidas de centralidade. 

 A densidade é calculada através de uma taxa, que representa o número de conexões 

existentes, dividido pelo número máximo de conexões que poderiam ser realizadas se todos os 

participantes de uma rede estivessem conectados entre si. Tal cálculo pode ser utilizado como 
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parâmetro para comparar redes distintas tornando possível avaliar a diferença global do padrão 

de conectividade, ou seja, a ideia principal é demonstrar o total de conexões realizadas, como 

também, o número máximo de conexões possíveis. 

 A densidade é obtida através da fórmula: 

 

𝐃 =
𝟐 ∙ 𝐋

𝐠 ∙ (𝐠 − 𝟏)
 

 

 Onde L representa o número de conexões e g o número de vértices existentes no grafo 

(MARTINS, 2012). 

 Em relação as medidas de centralidade que tem por objetivo caracterizar os nós 

(pesquisadores) em uma rede, pode-se descobrir quais são os pesquisadores mais importantes 

(principais) dentro de uma rede de acordo com o número de conexões que possuem. Através do 

resultado das conexões formadas entre os nós existentes na rede componentes são formados.            

Para esta pesquisa deverá ser considerado como componente as sub-redes em que os 

nós, a partir de 2, estão interligados entre si. Um autor (nó) será considerado localmente central 

quando apresentar um grande número de conexões com outros pontos, ao mesmo tempo em 

que possuir posição significativamente estratégica na rede como um todo (SCOTT, 2000). 

Neste contexto destacam-se as três medidas, de maior uso, para avaliar a centralidade dentro de 

uma rede de colaboração: centralidade de grau (degree); centralidade de proximidade 

(closeness) e centralidade de intermediação (betweenness), (WASSERMAN; FAUST, 1994; 

SCOTT, 2000;).  

Centralidade de grau é definida através do número de ligações que um ator possui com 

os outros que pertencem à rede, levando em conta somente os relacionamentos adjacentes.  

Atores que possuem um maior número vínculos com outros atores podem ter posições 

favorecidas e formas alternativas de satisfazer necessidades, tornando-se menos dependentes 

de outros indivíduos. Por terem muitos vínculos, podem ter acesso e usar mais recursos da rede 

como um todo (HANNEMAN; RIDDLE, 2005).  

A centralidade de grau é obtida através da fórmula:  

 

 𝑪𝑫(𝒏𝒊) =
𝒅(𝒏𝒊)

𝒈−𝟏
  

 

Onde d(ni) representa a proporção de vértices que estão conectados ao nó que desejamos 

calcular, e g representa o número de vértices total da rede (MARTINS, 2012). 
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Na centralidade de intermediação, a interação dos atores não próximos pode depender 

de outros atores que possuam algum controle sobre as interações dos dois atores não-adjacentes. 

Um ator é considerado intermediário quando se liga a vários outros atores que não se conectam 

de forma direta (WASSERMAN; FAUST, 1994; ROSSONI; HOCAYEN-DA-SILVA, 2008).  

A centralidade por intermediação é calculada através da fórmula:  

 

𝑪𝑩(𝒏𝒊) = ∑
𝒈𝒋𝒌(𝒏𝒊)

𝒈𝒋𝒌
𝒋<𝒌   

Onde gjk(ni) representa o número de caminhos mais curtos que interliga dois atores e 

que passam pelo ator i (MARTINS, 2012). 

Centralidade de proximidade é definida pela distância de um ator em relação aos outros 

dentro de uma rede, obtida através da soma das distâncias geodésicas. Podem ser criticadas 

porque levam em conta apenas os laços imediatos que um ator possui, ou os laços dos vizinhos 

do ator, em vez de laços indiretos com todos da rede. Um ator pode estar vinculado a um grande 

número de atores, mas esses atores podem estar bastantes desconectados da rede como um todo 

(HANNEMAN; RIDDLE, 2005).  

A centralidade de proximidade é calculada através da fórmula: 

  

𝐂𝒄(𝐧𝒊) =
𝟏

[∑ 𝒅(𝒏𝒊 
𝒈
𝒋=𝟏  , 𝒏𝒋) ]

  

 

Onde d(ni,nj), representa o número de linhas que existem no menor caminho que 

conecta o nó i e o nó j dentro da rede (MARTINS, 2012). 

Indo além das medidas citadas anteriormente, pensando em uma visão de baixo para 

cima dentro da rede (bottom-up approaches); se por um lado a densidade fala da coesão num 

sentido global outro aspecto importante ao se realizar análises em redes sociais consiste na 

identificação de subgrupos ou cliques para uma rede com maior entrosamento relacional 

(HIGGINS; RIBEIRO, 2018). De certo modo, todas as redes são compostas de grupos (ou 

subgrupos), de forma que quando dois atores estão interligados eles formam um grupo. Uma 

abordagem para pensar sobre a estrutura de grupos ou subgrupos de uma rede começa com um 

grupo mais básico e busca ver até onde esse tipo de relacionamento próximo pode ser estendido, 

sendo uma maneira útil em pensar o porquê das estruturas sociais mais complexas evoluírem 

ou surgirem de estruturas mais simples (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

Segundo Higgins e Ribeiro (2018, p. 164) “um clique se define como um subgrupo de 

três ou mais nodos, no qual todos são adjacentes entre si, sem que exista outro nodo que seja 

adjacente a todos os membros do subgrupo.”. Estes autores ainda destacam a importância sobre 



24 

 

o caráter restritivo do conceito de clique em tornar homogêneos seus membros em termos de 

suas propriedades de centralidade. Rossoni (2005, p.73) afirma que “[...] apesar de importante, 

a definição de clique é muito restrita, pois em muitos casos, o número de cliques pode ser pouco 

informativo”. 

Um clique estende a díade adicionando a ela membros que estão ligados a todos os 

outros membros do grupo. Essa definição estrita pode ser relaxada para incluir nós adicionais 

que não são tão fortemente vinculados (n-cliques, n-clans e k-plexes).  Tais tipos de abordagens 

para analisar as subestruturas das redes tendem a enfatizar como o macro pode emergir do 

micro; estas focam a atenção primeiramente nos indivíduos para tentar entender como eles estão 

inseridos na teia de grupos sobrepostos na estrutura maior. 

 Devido a isso podem-se encontrar subgrupos que não se identificam a partir da 

adjacência total, mas sim devido a suas distâncias serem mais curtas. Dessa forma, é possível 

definir parâmetros de corte para identificar cliques com distâncias geodésicas de n tamanho. 

Para tanto, subgrupos coesos baseados na alcançabilidade requerem que a distância geodésica 

entre os pontos seja curta, surgindo o conceito de n-clique (ROSSONI, 2006). 

Um n-clique é um subgrupo em que a maior distância geodésica entre dois nós é menor 

ou igual a n (WASSERMAN; FAUST, 1994), no qual n é o caminho máximo em que membros 

de um clique podem estar conectados (SCOTT, 2000); esta medida também é desdobrada em 

duas outras medidas: n-clan, que é um clique com diâmetro menor ou igual a n; e n-club, que 

é um subgrafo (não necessariamente um n-clique) com diâmetro máximo n (WASSERMAN; 

FAUST, 1994; HANNEMAN, 2001; HANNEMAN; RIDDLE, 2005). Para esta pesquisa a 

medida utilizada foi a n-clan, que permite verificar a imersão dos autores em grupos coesos 

tornando plausível a avaliação das relações como fator que condiz com a produção do 

conhecimento. 

 

2.4 O Estado da Arte Sobre Redes de Conhecimento 

  

 Partindo da ideia de que as relações sociais possuem grande importância para a 

construção do conhecimento científico (MOODY, 2004; LIU et al., 2005); em uma perspectiva 

sociológica se torna fundamental entender as relações entre pesquisadores para compreender a 

cognoscitividade (habilidades em conhecer e descobrir) destes pesquisadores 

(LEYDESDORFF, 2007a). Sendo assim, Rossoni e Hocayen-da-Silva (2008) afirmam que as 

relações entre autores e padrões estruturados de cognição constituem fenômenos interligados, 

pois os seus relacionamentos subentendem a certo grau de compartilhamento de significados, 
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ganhando em relevância o pressuposto de que estes relacionamentos têm ligação com a 

produção do conhecimento científico em um campo específico. 

 A colaboração internacional medida pelas relações de coautoria em artigos 

referenciados cresceu linearmente de 1990 a 2005 em termos de número de artigos, mas 

exponencialmente em termos de número de endereços internacionais (LEYDESDORFF; 

WAGNER, 2008). Newman (2001) ao investigar redes de colaboração científica, afirmou que 

dois cientistas são considerados conectados a partir do momento em que publicam um artigo 

conjuntamente, e através desta união entre autores e grupos (componentes) formam-se redes de 

colaboração. Dentro destas redes notou-se a presença de configurações do tipo small words, nas 

quais, os pares de cientistas escolhidos aleatoriamente são, normalmente, separados por apenas 

um curto caminho de atores intermediários, variando logaritmicamente com o tamanho da 

comunidade a qual pertence.  Nesta pesquisa Newman ratificou a teoria dos seis graus do 

psicólogo Stanley Milgram ao descobrir que apenas cerca de cinco ou seis contatos 

(intermediários) são necessários para se chegar a um cientista escolhido aleatoriamente em uma 

comunidade. 

   Ao concluir que as redes são altamente agrupadas, Newman (2001) afirma que é muito 

mais provável que dois cientistas tenham colaborado se tiverem um terceiro colaborador 

comum, frente a outros dois escolhidos aleatoriamente na comunidade indicando que o processo 

dos cientistas apresentarem seus colaboradores uns aos outros é importante no desenvolvimento 

das comunidades científicas. 

 A partir do trabalho seminal de Newman (2001), muitas outras pesquisas abordando a 

estrutura de relações entre pesquisadores no campo científico foram desenvolvidas. A maioria 

desses estudos tiveram como foco as ciências físicas e naturais (BARABASI et al., 2002; 

NEWMAN, 2001; 2004). No entanto, aumenta o interesse de avaliação da estrutura dos campos 

científicos existinto exemplos de tais interesses recentes em áreas como sociologia (MOODY, 

2004), pesquisa digital (LIU et al., 2005) e estudos organizacionais e estratégia (ROSSONI, 

2006).  

 A pesquisa de Moody (2004) é considerada a primeira que utilizou a ARS na sociologia. 

Este autor percebeu que os trabalhos desenvolvidos, até então, na sociologia do conhecimento 

demonstravam uma ligação direta entre os padrões de interação social e a estrutura das ideias, 

sugerindo que as redes de colaboração afetavam as práticas científicas. Moody testou três 

modelos concorrentes para redes de colaboração sociológica e inferiu que um núcleo 

estruturalmente coeso que tem crescido continuamente desde o início dos anos 1960 era o 

responsável por caracterizar a rede de coautoria da disciplina. Após análise dos resultados 
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obtidos, concluiu que a participação na rede de colaboração em sociologia depende da 

especialidade de pesquisa e que o trabalho quantitativo tem maior probabilidade de possuir 

coautores do que o trabalho qualitativo. 

   A ARS é uma metodologia que tem se mostrado útil em áreas distintas da ciência dando 

ênfase na interação entre as entidades sociais e atores, pois seu foco está no modo em como 

essas interações constituem um esquema ou estrutura. A análise tem início com a premissa de 

que os fenômenos sociais podem ser investigados a partir de padrões de relação entre 

indivíduos, grupos e organizações, além de comunidade e sociedade como um todo. 

Isto remete, de certa forma, aos estudos de Marteleto (2001), Matheus (2005) e Braz et 

al. (2006) que utilizaram a análise de redes sociais como um método de estudos em ciências da 

informação. Marteleto (2001), explorou a aplicação em estudos do fluxo e transparência da 

informação, em pesquisa desenvolvida junto a movimentos sociais com o intuito de entender 

como as informações circulam e são empregadas como recurso nas lutas por melhores 

condições de vida. Enquanto Matheus (2005), propõe um método de análise e visualização para 

o diagnóstico de processos organizacionais, que tem como elementos: pessoas, documentos, 

sistemas e seus agrupamentos, relacionando-se por meio do fluxo de informações através de 

canais. Já BRAZ et al. (2006) utilizaram a ARS para a compreensão da estruturação da 

pesquisa, destacando em seus resultados a importância como método, o qual pode ser explorado 

com sucesso inclusive em pesquisas sobre a interdisciplinaridade. 

Leydesdorff, Wagner e Bornmann (2018) frente a dificuldade em operacionalizar a 

interdisciplinaridade devido à ausência de uma definição operacional das disciplinas; utilizando 

da centralidade de intermediação e diversidade criaram um método para distinguir e classificar 

periódicos em termos de interdisciplinaridade. A centralidade de intermediação foi considerada 

como uma medida de multidisciplinaridade. A diversidade de cocitação  foi considerada como 

um indicador de integração do conhecimento, considerando também que um autor pode gerar 

variações transdisciplinares, citando fontes de outras disciplinas. Diversidade no acoplamento 

bibliográfico entre documentos citantes pode ser considerada analogamente como difusão ou 

diferenciação de conhecimento entre disciplinas. Como as redes de citações refletem tanto a 

estrutura quanto a variação, a diversidade é talvez a melhor medida disponível de 

interdisciplinaridade em nível de periódico.  

Nesta mesma direção, desta vez com o foco na Amazônia, tem-se a pesquisa dos autores 

Mertens et al. (2011), que trata de um estudo empírico onde a análise de redes sociais foi 

utilizada para mapear o capital social de atores envolvidos em processos de governança 

ambiental onde, ao analisarem dados coletados através de entrevistas mapearam a rede de 
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relações de diálogo sobre questões socioambientais de um conjunto de atores no Território 

Portal da Amazônia. Trazendo como resultados a construção de indicadores de capital social a 

partir da análise dos aspectos estruturais da rede de diálogo.  

Em outro exemplo, Jacaúna (2020), afirma que as políticas de conservação ambiental 

no cenário amazônico caracterizam-se pela multiplicidade de atores e interesses locais inseridos 

em redes, assumindo que estas redes influenciam e são influenciadas pela dinâmica das relações 

de poder, pelas posições dos atores na rede, pela densidade da rede, pela a diversidade e por 

tipos de interação.  Com este pensamento realizou pesquisa para compreender o processo 

político e a governança ambiental em Unidades de Conservação (UC) onde, através dos 

resultados obtidos concluiu que o Estado, ONGs e moradores estão imersos em uma rede 

heterogênea que possui um nível de fechamento de moderado a alto apresentando ora uma 

concentração de poder com cooperação hierárquica, ora um poder fragmentado com cooperação 

horizontal. 

 Assim como nos estudos seminais que tinham como foco principal verificar se a 

estrutura de relacionamento de diferentes disciplinas do campo científico apresentava uma 

configuração do tipo small worlds (WATTS, 1999), os estudos citados, mais atuais, mesmo não 

tendo como foco a coautoria buscam compreender apenas os fenômenos sociais mesmo que em 

diferentes contextos. Uma forma de enriquecer a análise e o uso da ARS é adicionar à pesquisa 

o estudo dos fenômenos intelectuais existentes dentro destas redes. Com este intuito a 

Cientometria poderá trabalhar juntamente com a ARS inserindo mais opções para tal análise.  

 

2.5 Cientometria, a Ciência da Ciência         

 

 A Cientometria define-se como o estudo da mensuração do progresso científico e 

tecnológico, consistindo na avaliação quantitativa e também na análise das inter-comparações 

da atividade, da produtividade e do progresso científico (DA SILVA; BIANCHI, 2001). Nasceu 

a partir da década de 60 na confluência da documentação científica da Sociologia da Ciência e 

da História Social da Ciência, com o intuito de se estudar a atividade científica como fenômeno 

social e mediante indicadores e modelos matemáticos (HAYASHI, 2012), que através da 

aplicação de técnicas numéricas analíticas foi possível estudar a ciência da ciência. 

 Medir a ciência é uma preocupação que chama a atenção dos cientistas desde a 

institucionalização da ciência (HAYASHI, 2012). Dentro deste contexto, é notável a 

importância da Cientometria através do uso de indicadores bibliométricos para que diferentes 

nações analisem e avaliem suas atividades de pesquisa levando em conta que, os resultados do 
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trabalho científico somente serão conhecidos através de publicações em veículos 

especializados. Através da análise de indicadores bibliométricos é possível ter uma visão mais 

globalizada da atividade científica do próprio país por estimar sua posição relativa num 

contexto internacional e, por consequência, facilitar a tomada de decisões por parte dos 

responsáveis pela política científica de cada nação. 

 Taubes (1993) exemplifica os indicadores bibliométricos, são eles: o número de pessoas 

que recebem titulações acadêmicas ou científicas, o número de artigos científicos publicados, 

o número de cientistas que publicam artigos científicos, o número de referências bibliográficas 

e citações recebidas por artigos científicos, o número de patentes registradas por cientistas, o 

número de auxílios à pesquisa recebidos pelos cientistas e a quantidade de recursos destinados 

para estas atividades. 

 Os indicadores bibliométricos se enquadram em dois grupos distintos: os indicadores 

quantitativos da atividade científica, que refletem no número de publicações e os indicadores 

de impacto relacionados ao número de citações obtidas pelos trabalhos publicados e que 

caracterizam a importância da produção científica, em relação ao reconhecimento por outros 

pesquisadores. Da Silva e Bianchi (2001) comentam sobre a importância da análise do número 

de patentes registradas, pois constituem-se como o principal indicador da área tecnológica. 

 Os estudos métricos da informação como a Cientometria e a Bibliometria constituem-

se como um campo interdisciplinar direcionado para o estudo quantitativo da ciência e da 

tecnologia voltados para avaliar a produção científica e tecnológica desenvolvida no interior de 

áreas de conhecimento, reproduzida por: artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos 

publicados em anais de eventos e patentes (HAYASHI, 2012). A combinação destas duas 

disciplinas permite uma análise mais rica onde, a Cientometria consiste na aplicação de técnicas 

numéricas analíticas, já a Bibliometria age no tratamento e na análise estatística da mensuração 

destes resultados e desenvolvimentos através das diferentes formas de produções científicas 

(DA SILVA; BIANCHI, 2001). 

 Através das definições de Courtial (1990) torna-se mais clara a ideia da diferença e 

complementação entre tais disciplinas;  a Bibliometria é a contagem de tudo o que pode entrar 

em uma biblioteca científica somado a uma abordagem quantitativa de técnicas de gestão de 

biblioteca, já a Cientometria é a generalização destas técnicas que abrangem além de 

documentos publicados, as citações recebidas pelos documentos e também as patentes com o 

objetivo de gestão da atividade de pesquisa científica.  

 Os estudos bibliométricos possuem três leis básicas, são elas:  

 Lei de Bradford, que trata da produtividade de periódicos;  
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 Lei de Lotka que trabalha a produtividade dos autores;  

 Lei de Zipf que analisa a frequência de ocorrência de palavras. 

Para esta pesquisa a ênfase está centrada na lei de Zipf (1949) que descreve a relação 

entre palavras num determinado texto e a ordem de série destas palavras. A lei traz como 

proposta listar as palavras que ocorrem num texto em ordem decrescente de frequência, onde a 

posição de uma palavra na lista multiplicada por sua frequência é igual a uma constante 

(ARAÚJO, 2006). A equação para esse relacionamento é:  

 

r x f = k  

 

Sendo r a posição da palavra, f a frequência e k é a constante.  

A partir desta equação, Zipf formulou o princípio do menor esforço com a ideia de que 

se existe uma economia do uso de palavras, e se a tendência é usar o mínimo, significa que elas 

não vão se dispersar, pelo contrário, uma mesma palavra vai ser usada muitas vezes; as palavras 

mais usadas indicam o assunto do documento (ARAÚJO, 2006).  

Com o passar do tempo este método foi sendo aperfeiçoado, principalmente com estudos 

de frequência e coocorrência de descritores. Em um artigo considerado seminal o autor 

Whittaker (1989) definia a análise de coocorrência de palavras (co-words analysis) como a 

utilização do comportamento das palavras como uma forma para explicar as estruturas das 

ideias e outros problemas representados em coleções de documentos, definindo também os 

seguintes princípios: 

 Os autores em suas produções científicas escolhem com cuidado os termos técnicos 

que utilizam; 

 Quando diversos termos são utilizados em um mesmo artigo, é porque o autor 

reconhece que existe algum tipo de relação não trivial entre seus referentes; 

 Se um número significativo de autores reconhece o mesmo tipo de relacionamento 

entre determinados termos, admitir-se que tal relacionamento possui algum 

significado dentro da área da ciência considerada; 

 As palavras-chave escolhidas por indexadores competentes funcionam como uma 

indicação confiável dos conceitos científicos a que se referem, tornando possível o 

uso das palavras-chave como o elemento base para a análise de coocorrências das 

palavras. 
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Em exemplo desta evolução Braam, Moed e Raan (1991a) desenvolveram um método 

utilizando a análise quantitativa de palavras-conteúdo relacionadas a publicações a fim de: 

estudar a coerência dos tópicos de pesquisa dentro de conjuntos de publicações que citam 

grupos de uma especialidade; estudar as diferenças em tópicos de pesquisa entre conjuntos de 

publicações citando diferentes grupos e avaliar a lembrança de publicações referentes às 

especialidades identificadas pela análise de cocitação. O suporte empírico é encontrado para a 

afirmação de que a análise de cocitação identifica as especialidades do assunto.  

Em um segundo artigo publicado, no mesmo ano, estes mesmos autores exploram a 

análise combinada de relações de cocitação e palavras (co-words) estudando os aspectos 

dinâmicos de atividades científicas, conforme expresso nas publicações (BRAAM; MOED; 

RAAN, 1991b). A análise das relações de cocitação foi utilizada para localizar e vincular grupos 

de publicações que compartilham um consenso sobre a literatura de base intelectual, 

concomitantemente a análise de similaridade de perfis de palavras, utilizada para identificar e 

vincular grupos de publicações que pertencem à mesma especialidade de pesquisa do assunto. 

Em resumo foi proposto, nos dois artigos, a combinação entre os indicadores de coocorrência 

de palavras (co-words) e cocitação na análise da estrutura e dinâmica da ciência. 

Nesta pesquisa juntamente a análise de coocorrência de palavras foi utilizada a análise 

de agrupamento; que é uma das mais importantes operações em relação à análise de dados. Este 

procedimento consiste em classificar ou agrupar os objetos em um conjunto de categorias ou 

grupos, de forma que os elementos relacionados a um mesmo grupo apresentem características 

similares, obedecendo a determinado critério (ARAÚJO NETO; NEGREIROS, 2017).   

Um aspecto de fundamental importância na tentativa de identificar grupos de padrões 

que possam estar presentes nos conjuntos de dados, consiste na determinação do quão próximo 

os objetos apresentam-se uns dos outros ou o quão distante estão. Muitos dos métodos de análise 

de agrupamentos têm como fundamento uma matriz n×n, onde n representa o número de objetos 

da coleção de padrões, cujos elementos refletem uma medida quantitativa de proximidade mais 

frequentemente referenciada como dissimilaridade, distância ou similaridade. O coeficiente de 

comunidade também conhecido como coeficiente de Jaccard, é um procedimento realizado por 

meio do método do vizinho mais próximo como medida de similaridade, sendo calculado 

através da fórmula: 
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Em caso de amostras idênticas o coeficiente de comunidade de Jaccard apresenta valor 

1, e valor 0 em caso de serem diferentes (FERREIRA et al., 2008); este pode ser utilizado para 

estabelecer a similaridade entre objetos textuais. 

 

2.6 O Desenvolvimento Sustentável e a Sustentabilidade na Amazônia  

 

Os termos desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são referidos com frequência 

em nível global. Para muitos autores são sinônimos, porém existem diferenças significativa 

entre ambos. O desenvolvimento sustentável constitui-se em um processo de aprendizagem que 

é direcionado por políticas públicas orientadas por um plano de desenvolvimento nacional 

(BARBOSA, 2008), enquanto que a sustentabilidade ganhou espaço e visibilidade em virtude 

das discussões sobre as fontes energéticas e recursos naturais que diziam respeito às relações 

entre humanos e meio ambiente, com destaque a problemas de deterioração da relação entre 

ecologia global e desenvolvimento econômico (FEIL, 2017). 

Diante a esta realidade surgem desafios que, de acordo com sua complexidade, exigem 

ações coletivas para a redefinição de relações produtivas, cultural e social, para que exista uma 

vivência mais sustentável e concreta em uma sociedade contemporânea. Para Meneguzzo 

(2009), a visão da humanidade deveria ser voltada para aspectos ecológicos, uma vez que é 

fator importante para o equilíbrio ambiental, e consequentemente, base para a sustentação da 

vida com padrões mínimos de qualidade de vida para todos os seres. 

Um desafio iminente para os países pertencentes a Amazônia, em meio ao contexto de 

globalização, é acompanhar o ritmo dos países desenvolvidos que começam a ditar regras para 

o uso e a conservação da biodiversidade da Amazônia, onde a cooperação internacional aparece 

como protagonista, adquirindo uma relevância que excede os limites de iniciativas locais 

(IMBIRIBA et al., 2013). Ainda na visão destes autores, que defendem a ideia de que, o objetivo 

da regionalização da cooperação está em agilizar processos, compartilhar e transferir 

experiências, adaptar metodologias e criar uma rede de colaboradores e atores institucionais 

que pensem na Amazônia como região integrada. 

Após transformações e mudanças ocorridas na Amazônia que influenciaram a 

cooperação entre os países que a formam, introduziu-se um novo tipo de integração regional 

apontando para uma organização que se baseia em fundamentos multilaterais dentro da 

estrutura voltada para o meio ambiente, também chamada de cooperação ecológica, com foco 

no desenvolvimento sustentável (BORBÉLY, 2014). Porém, na visão de Cavalcanti (2018) para 

se obter a máxima efetividade na elaboração, condução e gerenciamento das políticas voltadas 
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à proteção do meio ambiente e a efetivação do desenvolvimento sustentável, é de grande 

importância a criação de organizações de cooperação entre as nações pertencentes a Amazônia. 

Ao considerar a grande heterogeneidade interna e entre os países que integram a 

Amazônia, relacionada ao desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e múltiplas e 

crescentes iniciativas de organismos públicos, privados e entidades não governamentais, há que 

se reconhecer que o tema da gestão e da coordenação compartilhada de ações e políticas, bem 

como as estratégias adotadas para seu financiamento, são centrais para a construção de uma 

cooperação internacional exclusiva para o desenvolvimento sustentável (MATILDA, 2016), 

levando a resultados futuros, entre eles a sustentabilidade. 

 

2.7 Indicadores para a avaliação do objeto de estudo: a Amazônia 

 

 Para simplificar o entendimento em relação ao que se pretende analisar com esta 

pesquisa, é exposto um quadro analítico (quadro 1). Através da análise dos fenômenos sociais 

e intelectuais e da inter-relação entre estes fenômenos é que se pretende chegar a uma conclusão 

sobre o que os pesquisadores estão compartilhando e produzindo sobre a Amazônia, ou seja, 

quais são os temas que estão sendo construídos em periódicos das ciências sociais. 

 Entende-se por dimensão social os relacionamentos de coautoria entre pesquisadores, 

que configuram laços sociais, a partir dos quais é possível investigar a estrutura social de 

colaboração e competição científica, bem como o status de pesquisadores que foi verificado 

mediante análise de redes sociais considerando-se aspectos estruturais e posicionais dos 

relacionamentos de coautoria e também, por meio de indicadores bibliométricos ligados à 

cooperação e produtividade. 

  O fenômeno social é conceitualmente entendido como um objeto das Ciências Sociais. 

Dentro das Ciências Sociais os fenômenos sociais são estudados através da ligação entre à vida 

dos homens em sociedade, ou seja, estes fenômenos são definidos como tipos de fatos que 

possuem características comuns e semelhantes e que correspondem aos comportamentos, ações 

e situações observadas em determinadas sociedades, organizações e grupos.  Segundo Guarido 

Filho (2008) o conhecimento é um fenômeno social e, consequentemente conhecimento 

científico resultante de processos sociais passíveis de serem explicados sociologicamente. 

Entende-se que a construção da ciência não é neutra, nem independente do meio social. Giddens 

(1989) afirma que qualquer análise de fenômeno social não deve se limitar apenas à elementos 

estruturais ou a elementos subjetivos, mas sim a ambos pois estes são recursivamente 

construídos. 
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Quadro 1 - Quadro Analítico com os Indicadores Utilizados 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa.  

 

Para esta pesquisa foram utilizados como indicadores de análise, para o fenômeno 

social, as três medidas de centralidade mais utilizadas em ARS avaliando os pesquisadores de 

forma individual e a medida n-clan com o intuito de avaliar a coesão entre grupos. Faz sentindo 

utilizar tais medidas pois trazem resultados muito além do que número de artigos publicados, 

demonstrando quantitativamente a proeminência dos pesquisadores dentro de uma rede.  

Ao calcular a centralidade de um pesquisador passa-se a conhecer a posição em que ele 

se encontra referente às trocas e à comunicação na rede; e mesmo que esta posição não seja fixa 

a centralidade traz consigo a ideia de poder. Quanto maior é o nível de centralidade de um 

pesquisador, melhor posicionado ele está em relação às trocas e à comunicação, aumentando 

assim o seu poder (MARTELETO, 2001) de controle e direcionamento da informação. Ainda 

na visão de Marteleto (2001) um pesquisador irá se torna o centro, em relação à informação, a 

partir do momento em que à sua posição recebe informações vindas da maior parte do ambiente 

da rede, passando a ser uma fonte estratégica. 

Em relação a análise por grupos a medida n-clan irá corroborar com a criação de um 

método de agrupamento por similaridade entre os grupos o que possibilita confirmar que os 

Indicadores Definição O que representa na sociometria?

Centralidade de grau 

(degree)

É definida através do número de ligações que 

um ator possui com os outros que pertencem a 

rede, levando em conta somente os 

relacionamentos adjacentes. 

Identifica quais os atores que possuem o maior 

de ligações (contatos) diretas dentro da rede.

Centralidade de 

intermediação 

(betweenness)

É denifida pela interação dos atores não 

próximos que podem depender de outros 

atores que possuam algum controle sobre as 

interações dos dois atores não-adjacentes. 

Identifica quais os atores que realizam o papel 

de ponte (interligação) entre os outros atores, 

grupos ou componentes que não estão 

interligados.

Centralidade de 

proximidade (closeness)

É definida pela distância de um ator em relação 

aos outros dentro de uma rede, obtida através 

da soma das distâncias geodésicas.

Identifica quais os atores que possuem maior 

independência para se relacionarna rede, 

podendo interagir e comunicar-se sem 

depender de intermediários. 

N-Clan
Informa que o diâmetro máximo do subgrafo é 

exclusivamente menor ou igual a n

Possibilita que os grupos formados sejam 

realmente coesos, pois força os autores a 

estarem em uma mesma esfera de influência. 

Cientometria

É o estudo da mensuração do progresso 

científico e tecnológico, consistindo na 

avaliação quantitativa e também na análise das 

inter-comparações da atividade, da 

produtividade e do progresso científico.

Identificação de tendências e crescimento do 

conhecimento em diferentes áreas; prever 

tendências em publicações; análise da 

dispersão e obsolescência de literatura 

científica; análise da produtividade de editores, 

autores individuais, organizações e países.

Coocorrência de 

Palavras

É a repetição de palavras (termos) em 

diferentes textos (artigos).

Entender como os subtemas se relacionam e se 

estruturam, explicando a ligação do fenônemo 

intelectual entre os autores.
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grupos formados sejam realmente coesos, pois força os autores a estarem em uma mesma esfera 

de influência (ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2008). Quanto a dados sociológicos, tal 

medida se caracteriza por ser bem ajustada (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

Quanto ao fenômeno intelectual, faz sentido ser analisado através do indicador 

bibliométrico de coocorrência de palavras (co-words) que se baseia na ocorrência simultânea 

de palavras no texto (resumo do artigo), palavras-chave além de termos utilizados nos títulos 

para avaliar a proximidade temática entre diferentes unidades citantes. Entende-se por 

dimensão intelectual o perfil programático da perspectiva conforme expresso por seu conteúdo 

substantivo, objetivado na produção científica e compartilhado por um conjunto de 

pesquisadores que o adota como quadro de referência válido para a prática científica, esta foi 

verificada por meio da base de referências utilizada pelos artigos científico sobre a Amazônia, 

investigada a partir da análise bibliométrica da coocorrência de palavras. 

Com a utilização deste indicador é possível estabelecer índices estatísticos que 

demonstram o nível de associação entre pares de palavras, e a partir destes resultados é 

admissível mapear o estado do conhecimento (ROBREDO; CUNHA, 1998) num determinado 

momento do tempo sobre a Amazônia. 

Partindo deste conceito, foram analisadas as frequências com que ocorrem os possíveis 

pares de palavras relacionadas como um meio para descrever a estrutura dos conceitos contidos 

em cada um dos artigos selecionados para esta pesquisa. Sendo assim, foi possível identificar 

agrupamentos de palavras que caracterizam determinados conceitos básicos em uma tentativa 

de descer a um nível de detalhamento maior como o da caracterização de agrupamentos ou de 

cadeias de termos significativos inter-relacionados, identificando grupos de pesquisadores que 

possuem certa afinidade no seu conteúdo, ultrapassando barreiras geradas por: ligações isoladas 

em componentes, questões intraorganizacionais ou incompatibilidades metodológicas. 

 Por fim foi realizada a integração entre o fenômeno social e intelectual onde os grupos 

coesos representados por clans foram comparados em relação as palavras que mais ocorrem 

dentro dos artigos desenvolvidos por todos os clans, criando uma rede de Variáveis (Clans) x 

Palavras. Desta rede foram feitas análises quanto a inter-relação entre clans e os temas mais 

pesquisados que estão associados ao objeto de pesquisa. No item seguinte serão descritos os 

passos metodológicos utilizados nesta pesquisa. 

 

 

 



35 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Este item descreve a postura epistemológica utilizada para a elaboração da pesquisa, 

juntamente ao trilhar metodológico, além de outras informações quanto aos procedimentos que 

foram adotados como: classificação da pesquisa, sujeitos de pesquisa, coleta de dos e tratamento 

dos dados.  

 

3.1 Classificação do método de pesquisa 

 

Esta pesquisa se classifica como pós-positivista quanto a sua filosofia, uma vez que se 

adotou uma postura objetiva para evitar influenciar as descobertas, o que significa que a 

pesquisa foi realizada tentando ao máximo uma forma livre de valor (SAUNDERS; LEWIS; 

THORNHILL, 2016). Quanto ao seu objetivo, esta pesquisa é de característica descritiva, que 

segundo Gil (2002) busca detalhar as espeficidades de determinada população através da 

relação entre variáveis com técnicas de coleta.  

É uma pesquisa que fez uso de métodos mistos possuindo uma parte quantitativa com o 

intuito de avaliar os aspectos descritivos dos relacionamentos (WASSERMAN; FAUST, 1994; 

SCOTT, 2000) especificamente através da análise de redes sociais e com uma segunda parte 

qualitativa utilizando-se da análise de coocorrência de palavras para avaliar o conteúdo textual, 

comparando os resultados de diferentes artigos de acordo com um tema em comum. 

Por fim, como a pesquisa abordou o estudo de um fenômeno particular, o seu recorte 

temporal foi classificado em estudos transversais, uma vez que é útil para descrever a incidência 

de um fenômeno em um determinado ponto no tempo (SAUNDERS, LEWIS; THORNHILL, 

2016). A escolha de tal período para análise é justificada pois buscou-se a configuração mais 

atualizada (atual) dos componentes da rede de pesquisadores na Amazônia formada durante os 

últimos anos (2016-2021). 

 

3.2 Sujeitos de pesquisa  

 

  Os sujeitos de pesquisa foram os pesquisadores (autores e coautores)  que tiveram 

artigos publicados em periódicos classificados pelas próprias bases de dados como da área das 

ciências sociais com pesquisas que buscavam discutir o desenvolvimento sustentável e/ou a 

sustentabilidade para a região Amazônica, ou seja, estes artigos foram as unidades de análise 

desta pesquisa. Como cada base de dados utiliza um critério específico para classificar cada 
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artigo por area, não existiu uma verificação ou conferência posterior para validar tal 

classificação, sendo aceito para esta pesquisa os artigos resultantes do filtro de busca das bases 

de dados, considerando e definindo estes artigos como das ciências sociais. 

 

3.3 Definição constitutiva e operacional de variáveis 

 

 Buscando suportar empiricamente este estudo, define-se constitutivamente (D.C.) e 

operacionalmente (D.O.) as variáveis utilizadas. São elas: 

1. Categorização de autores. 

D.C.: classificação conforme o tipo de autoria. 

D.O.: foi operacionalizada após classificar cada autor como principal, coautor, 

autor mais central (prolíficos), autor isolado (publicações individuais) e autor 

nacional ou internacional. 

2. Centralidade. 

D.C: um pesquisador é considerado localmente central quando apresenta grande 

número de conexões com outros pontos, sendo globalmente central quando 

possuir posição significativamente estratégica na rede (SCOTT, 2000). 

D.O.: é uma medida utilizada para classificar os pesquisadores mais prolíficos 

da rede mostrando quem possui o maior número de contatos diretos, quem 

realiza o papel de interligação entre nós e quem esta mais próximo de outros 

pesquisadores sem depender da interligação com terceiros. 

3. Artigos publicados. 

D.C: são as pesquisas que foram submetidas a periódicos, com o intuito de 

divulgação e contribuição científica para a comunidade.  

D.O: foi operacionalizada através do levantamento do número de artigos 

publicados pelos pesquisadores mais prolíficos da rede, de forma individual ou 

em coautoria. 

4. Vínculo institucional. 

D.C.: vínculo ao qual os pesquisadores possuem com as instituições que 

trabalham/representam ou que patrocinam as suas pesquisas. 

D.O: foi operacionalizada através do levantamento das informações fornecidas 

nos artigos, sendo considerado o vínculo mais atual (ano) dentre suas 

publicações e a primeira instituição, no caso de possuir mais de uma filiação, 

informada pelo pesquisador. 
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5. Clan. 

D.C.: possibilita que os grupos formados sejam realmente coesos, pois força os 

autores a estarem em uma mesma esfera de influência (ROSSONI, 2006). 

D.O.: foi operacionalizado por meio da classificação e identificação de grupos 

formados a partir da media n-clan (WASSERMAN; FAUST, 1994; 

HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

6. Frequência de palavras. 

D.C: é o número de vezes em que as palavras pertencentes ao léxico de uma 

língua ocorrem dentro de faixas específicas (BALDO; SILVA, 2017). 

D.O.: foi operacionalizada com auxílio do software KH Corder através da 

criação de lista com as 20 palavras mais frequentes nos títulos, resumos e 

palavras-chave dos artigos selecionados para a pesquisa. 

7. Coocorrência de palavras. 

D.C: através de técnicas de análise procura extrair do texto as relações entre 

elementos da mensagem, assinalando as presenças simultâneas de dois ou mais 

elementos na mesma unidade de contexto (BARDIN, 2011). 

D.O.: foi operacionalizada através de métodos para inferir a proximidade entre 

palavras. 

8. Cluster de palavras 

D.C: é uma espécie de exibição tipográfica que mostra as várias palavras de uma 

parte específica do texto, organizadas e destacadas de acordo com a freqüência 

em que ocorrem. 

D.O: foi utilizada para a comparação por similaridade em 4 níveis entre os temas 

que derivam ou possuem ligação com o objeto de pesquisa. 

  

3.4 Coleta dados 

 

Para realizar a coleta de dados foram utilizadas incialmente as bases de dados 

internacionais Scopus (Elsevier) e Web of Science (WoS). Levando em consideração que o 

Brasil é o país que possui a maior parte em extensão territorial da Amazônia, quase 60%, foram 

realizadas buscas em repositório, bases de dados e periódicos nacionais com o intuito de não 

deixar uma parte que poderia ser significativa das pesquisas nacionais de fora desta análise. O 

repositório de dados utilizado foi o Portal Periódicos/CAPES, as bases nacionais foram a Spell 

e Scielo, e também foram realizadas buscas em periódicos seguindo o critério para nomes 
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específicos que continham os termos sustentabilidade, desenvolvimento sustentável ou 

Amazônia, pois acreditava-se que com esta estratégia seria mais viável encontrar artigos que 

estivessem dentro do escopo de análise.  

As escolhas mencionadas são ratificadas devido à grande disponibilidade de conteúdo 

somado a aceitação e reconhecimento no meio acadêmico e científico. A Scopus é uma base de 

dados multidisciplinar, com cobertura desde 1960, contendo resumos de 27 milhões de artigos, 

referências e índices da literatura científica, técnica e médica, indexando 14.000 títulos de 

periódicos de 4.000 editoras internacionais, com atualizações diárias (Mesquita et al., 2006). A 

WoS consiste em uma base multidisciplinar que possui cerca de 9.000 periódicos indexados, 

destes somente os mais citados em suas respectivas áreas, possuindo um índice de citações, 

informando, para cada artigo, os documentos por ele citados e os documentos que o citaram, 

permitindo analisar características de publicações e o cálculo de índices de citações (Rosa et 

al., 2015). 

Em relação ao repositório, bases de dados e periódicos nacionais tem-se o Portal 

Periódicos/CAPES que possibilita o acesso a conteúdos completos disponíveis em mais de 45 

mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, conjuntamente a diversas bases de dados 

que reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos até normas 

técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de materiais com cobertura a todas as 

áreas do conhecimento incluindo uma seleção de fontes de informação científica e tecnológica 

de acesso gratuito via web. A Spell (Scientific Periodicals Electronic Library) define-se como 

uma ferramenta virtual que agrega a produção científica disponibilizada eletronicamente por 

periódicos nacionais, trazendo artigos científicos e tecnológicos, entrevistas, editoriais, 

resenhas, casos de ensino, resumos de teses e dissertações, apresentações de fóruns, com todo 

este conteúdo disponibilizado livremente para consulta e download, organizando a produção 

científica e proporcionando a localização de trabalhos que atendam a um ou vários critérios 

combinados de busca. 

A Scielo é uma a base de dados nacional que possuí um sistema de indexação, pesquisa 

e disponibilização gratuita da produção científica que disponibiliza pesquisas em português, 

além de outros idiomas. Na sequência seguem os periódicos escolhidos e sua classificação de 

acordo com o conceito Qualis Capes (julho/2019):  

1. Revista Reunir - A4;  

2. Revista Amazônia, Organizações e Sustentabilidade - B1;   

3. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - B1;  

4. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - A3;  
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5. Revista em Gestão, Inovação e Sustentabilidade - B4;  

6. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental - B1. 

A escolha dos descritores Amazon, International Amazon, Amazon Region, Amazon 

Biome, Pan-Amazon, Sustainability e Sustainable Development, Amazônia, Amazônia 

Internacional, Região Amazônica, Bioma Amazônico, Pan-Amazônia, Sustentabilidade e 

Desenvolvimento Sustentável se justifica, pois, o intuito era encontrar artigos científicos que 

tinham como foco ou que possuíssem em seus objetivos ou resultados o desenvolvimento 

sustentável e/ou a sustentabilidade para a Amazônia. Quanto ao foco em periódicos da área das 

ciências sociais, foram considerados para esta pesquisa a classificação atribuída pelas bases de 

dados e pelos próprios periódicos; não levando em consideração a atuação ou militância de 

origem dos autores já que produções científicas são publicadas em periódicos da área, já os 

autores nem sempre publicam apenas em periódicos de sua formação de origem.  

Diante ao uso destes 7 descritores (português e inglês) foram utilizados os seguintes 

filtros de busca: a) área de estudo: ciências sociais, b) idiomas dos artigos: português, inglês e 

espanhol, c) laço temporal: os anos de 2016 a 2021. Tais descritores e filtros se justificam por 

alinhar a pesquisa a área de concentração do programa de mestrado que é a sustentabilidade, 

sendo este pertencente a área das ciências sociais. Em relação as linguagens dos artigos os 

idiomas português e espanhol se fazem presentes como línguas oficiais entre todas as nações 

que compõe a região Amazônica, já a língua inglesa por ser considerada como a língua principal 

da ciência. Com o laço temporal entre os anos de 2016 a 2021 buscou-se relatar uma 

configuração mais próxima do cenário de pesquisa atual. 

Essas foram as consultas realizadas em cada uma das bases de dados, além do 

repositório de dados e dos periódicos já informados anteriormente; com a utilização dos 7 

descritores e filtros já mencionados: 

 Scopus: ( TITLE-ABS-KEY ( ( *Amazon* )  OR  ( "Internacional Amazon" )  OR  

( "Pan-Amazon" ) )  AND  TITLE-ABS-KEY ( ( sustainability )  OR  ( "Sustainable 

Development" ) ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2021 )  OR ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2016 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" ) ) AND  ( 

LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  

"Portuguese" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" )  

 Wos: ((*Amazon*) OR ("Internacional Amazon") OR (Pan-Amazon)) AND 

TÓPICO: ((sustainability) OR ("Sustainable Development")) Refinado por: 
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DOMÍNIOS DE PESQUISA: (SOCIAL SCIENCES) Tempo estipulado: 2016-

2021. Bases de dados:  WOS, DIIDW, KJD, RSCI, SCIELO. Idioma da 

pesquisa=Auto 

  Portal Periódicos Capes: ((Amazon*) AND (sustentabilidade) OR 

(“desenvolvimento sustentável”)). Refinado por tópico: Amazon, Sustainability e 

Sustainability Development. Idioma: espanhol, português ou inglês. Nível superior: 

periódicos revisados por pares. Ano de publicação: 2016 – 2021. 

 Scielo: ((Amazon*)) AND ((sustentabilidade) OR ("desenvolvimento sustentável")) 

Filtros selecionados - coleções: Brasil. Scielo Áreas Temáticas: Ciências Sociais 

Aplicadas. Tipo de literatura: Artigo. Ano de publicação: 2016 – 2021. 

 Spell: esta base foi a única que não retornou resultados através da linha de comando 

que foi utilizada nas bases anteriores. Diante a esta dificuldade optou-se por realizar 

a busca utilizando-se de palavras chaves com os termos: Amazônia, Sustentabilidade 

e Desenvolvimento Sustentável.  

 Periódicos nacionais: a busca ocorreu de forma manual, realizando leitura de todos 

os artigos publicados em edições entre os anos de 2016 a 2021. 

No quadro 2 são expostos a quantidade de artigos encontrados após primeira busca, a 

quantidade de artigos excluídos segundo os critérios definidos e o total de artigos selecionados. 

Nas duas primeiras colunas estão as bases internacionais, na terceira coluna optou-se por 

agrupar os dados coletados do repositório de dados, das bases dados e dos periódicos nacionais. 

Na última coluna tem-se a soma de todos os processos mencionados. Os artigos que retornaram 

da busca, especificamente nas bases de dados Scopus e Web of Science, através de keyplus 

foram desconsirados pois em sua maioria não tinham ligação com os objetivos temáticos da 

pesquisa e também por essa opção não estar disponível nas bases de dados nacionais. 

 

Quadro 2 – Seleção de artigos para análise 

Scopus Web of Science Bases Nacionais Números totais 

       

Art. encontrados: (222) Art. encontrados: (89) Art. encontrados: (73) Art. encontrados: (384) 

Art. excluídos: (130) Art. excluídos: (53) Art. excluídos: (41) Art. excluídos: (224) 

Art. selecionados: (92) Art. selecionados: (36) Art. selecionados: (32) Art. selecionados: (160) 

       

    Fonte: Dados primários da pesquisa. 
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 Com um total inicial de 384 artigos, que após exclusão pelos critérios pós leitura de 

resumos onde foram descartados a quantidade de 224 dos quais não tinham relação com o 

objetivo da análise, somados a artigos duplicados ou links indisponíveis, resultando em um total 

de 160 artigos para análise e aquisição de resultados, onde seus dados foram tratados conforme 

descrito no próximo item. Para verificar o passo a passo da seleção de artigos de forma detalha 

verificar o apêndice a - protocolo para seleção de artigos. 

 

3.5 Tratamento de dados 

 

Os artigos selecionados foram organizados em planilhas de dados eletrônicas com 

colunas que listaram informações do tipo: autor principal e sua filiação (instituição), coautores 

e suas respectivas filiações, título do artigo, palavras-chave, resumo e ano de publicação. Desta 

forma foi possível verificar a existência de artigos duplicados e inconsistências quanto aos 

nomes dos autores; esta parte de organização de dados foi bem detalhada e massante pois como 

já reconhecido por Newman (2001) era grande a possibilidade de que diferentes autores 

tivessem o mesmo nome ou variações. Visando anular tal dificuldade, uma busca sistemática e 

manual identificou todos os artigos que tinham autores com o mesmo sobrenome comparando 

aos que apresentavam uma abreviação a mais. Uma comparação após verificação curricular e 

por filiação permitiu um refinamento da lista, mesmo assim para os casos duvidosos, autores 

com o mesmo nome foram considerados a mesma pessoa. 

A partir deste ponto as informações foram transferidas ao software Ucinet (versão 

6.718), software especializado em análises de redes sociais. Com o auxílio deste software foi 

possível a criação de uma matriz 2-mode desenvolvida com o auxílio da funcionalidade DL 

Editor conforme figura 3.  

Para este procedimento os artigos e seus respectivos autores foram empilhados em duas 

colunas de acordo com a coautoria em casa pesquisa, cada artigo recebeu um código único. 

Diante desta matriz o próximo passo foi a conversão da matriz 2-mode para uma matriz com 

configuração 1-mode (534x534), figura 4. Esta conversão se fez necessária para que fosse 

possível realizar as análises em relação as medidas de centralidade assim como os desenhos 

gráficos da rede. 
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Figura 2 - Matriz 2-mode eleboradora através do DL Editor 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

  

Para a criação dos desenhos gráficos foi utilizado o software NetDraw (versão 2.174), 

software integrado ao Ucinet representando graficamente toda a rede com os seus membros 

(pesquisadores), conexões (colaborações), componentes e grupos. Utilizando das 

funcionalidade do Ucinet obteve-se os resultados com os nomes dos pesquisadores mais 

centrais de acordo com as três medidas de centralidade utilizadas, como também foi possível 

verificar quais pesquisadores encontram-se isolados (dispersos) e também a formação de 

cliques (grupos) na rede.  

Para avaliar o fenômeno social foram identificados com auxílio do software Ucinet os 

grupos (clans) coesos existentes dentro de cada componente. Segundo Rossoni (2006) a 

imersão dos autores em grupos coesos torna plausível a avaliação das relações como fator que 

concilia com a produção do conhecimento. 

Para identificar estes grupos de pesquisadores foi escolhida a medida n-clan, em que o 

diâmetro máximo do subgrafo é exclusivamente menor ou igual a n (WASSERMAN; FAUST, 

1994; HANNEMAN; RIDDLE, 2005) o que possibilita que os grupos formados sejam 

realmente coesos pois força os pesquisadores a estarem em uma mesma esfera de influência 

(ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2007). Segundo Hanneman e Riddle (2005), a medida 
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n-clan freqüentemente é bem ajustada com dados sociológicos, o que foi primordial para a 

definição do uso desta medida para a pesquisa. 

 

Figura 3 - Matriz 1-mode (quadrada) eleboradora através do DL Editor 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Devido ao fato de que a média de pesquisadores por componente na rede analisada ser 

de quase 5 pesquisadores e partindo do pressuposto de que a maioria dos periódicos da área das 

ciências sociais tem limitação para publicação de um número de coautores entre 5 e 6; seria 

óbvio por esta constatação que automaticamente seriam formados grupos com 6 membros, 

sendo necessário apenas a produção de um único artigo para se ter um clique. Sendo assim 

definiu-se por analisar os clans formados a partir de 7 membros com diâmetro 2 o que significa, 

2 passos para encontrar qualquer outro pesquisador, formando a quantidade de 24 clans. 

Identificados estes 24 clans foi levantado o quantitativo de 43 artigos desenvolvidos por 

estes grupos coesos. Os textos destes 43 artigos (título, resumo e palavras-chave) foram 

concatenados e cada artigo recebeu um código único. Cada clan foi caracterizado de acordo 

com os seus pesquisadores onde foram levantadas informações do tipo: país, produtividade e 

quais os interesses de pesquisa. 

Na segunda parte da estratégia de pesquisa fez-se uso do software KH Coder (versão 

3.Beta.04) para análise qualitativa de conteúdo e mineração de texto. Através das suas 

funcionalidades foi possível explorar o conteúdo dos artigos científicos analisando a 

coocorrência de palavras através dos procedimentos: 
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1. Frequência de palavras; 

2. Redes de coocorrência de palavras; 

3. Clusters de palavras; 

4. Redes de palavras x variáveis (ano, pesquisador e clans). 

Iniciando pelo procedimento de pré-processamento de um novo projeto através do KH 

Corder, com as informações de estatísticas de banco de dados, tornou-se possível ter noção da 

dimensão (quantidade) de dados inseridos na planilha eletrônica para realizar tais análises 

(figura 5). 

 

Figura 4 - Pré-processamento de projeto 

 
  Fonte: Dados primários de pesquisa. 

  

Conforme informações geradas após o procedimento de pré-processamento verifica-se 

que a planilha de dados contém 5.057 sentenças, 690 parágrafos e 596 linhas. A partir deste 

passo-a-passo os procedimentos citados anteriormente geraram os resultados para a análise do 

fenômeno intelectual que pertence a Amazônia.  



45 

 

Com o intuito de entender a relação da construção social e intelectual do conhecimento 

científico buscou-se relacionar a estrutura da rede com o conteúdo produzido pelos artigos. 

Com o desenho gráfico desta integração foi possível realizar análises e visualizar como cada 

um dos clans esta associado a um ou vários tipos de temas, quais os temas que são 

compartilhados por determinados clans, assim como quais são os temas que interligam clans 

que possuem composição distinta, mas com preferências por temas iguais.  

  Para finalizar o método de análise, os fenômenos sociais e intelectuais foram integrados. 

E para isso o primeiro passo foi importar as informações (textos concatenados) geradas pelos 

24 clusters para o software KH Corder. O software KH Corder foi o responsável por realizar a 

integração entre os dois fenômenos, onde as informações dos textos concatenados de cada clan 

foram cruzadas com todo conteúdo produzido pelos 43 artigos desenvolvidos, formando-se uma 

rede de coocorrência de palavras Clans x Palavras. 

Ao analisar a rede de coocorrência de palavras criada entre a integração dos fenômenos, 

foi possível analisar de forma qualitativa alguns dos objetivos e resultados que surgem a partir 

dos temas mais pesquisados entre os 24 clans. A análise de dados e a apresentação dos 

resultados obtidos através dos passos metodológicos descritos neste capítulo serão apresentados 

a seguir.   
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4 ANÁLISE DE DADOS E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo foram organizados em 4 partes conforme a sequência de 

procedimentos e análises e de acordo com o delineamento metodológico descrito na seção 

anterior. 

Na primeira parte os resultados são divulgados de forma quantitativa, onde o enfoque 

está relacionado as instituições e quanto a produtividade individual dos pesquisadores no 

período analisado.  

Na segunda parte o objetivo de investigação se restringe à dimensão social (fenômeno), 

considerada a partir de informações referentes aos pesquisadores, bem como das características 

da comunidade científica expressas sob a forma de estruturas de colaboração geradas através 

das conexões (ligações) de colaboração. Nesta parte os resultados também foram divulgados de 

forma quantitativa. 

Na terceira parte os resultados são divulgados de forma qualitativa, direcionado para a 

dimensão intelectual. Inicialmente, caracterizando por meio de indicadores bibliométricos a 

Amazônia, conforme os títulos, resumos e palavra-chaves descritos nos 160 artigos 

selecionados para a pesquisa. Adiante, a dimensão intelectual é analisada no âmbito agregado, 

enquanto estruturas de conhecimento, onde redes de coocorrência de palavras foram criadas e 

analisadas. 

 Na quarta e última parte, a análise foi realizada a partir dos resultados entre a integração 

dos fenômenos social e intelectual. E para isso, foi gerada uma rede de coocorrência de palavras 

entre clusters x palavras (temas). 

 

4.1 Instituições e Produtividade Individual dos Pesquisadores  

 

 No quadro 3 estão listadas as instituições que tiveram o maior número de pesquisadores 

filiados e também os pesquisadores que publicaram o maior número de artigos no período 

definido para análise. A primeira posição entre as instituições foi ocupada pela Universidade 

Federal do Pará/UFPA com 38 pesquisadores filiados, seguida pela Universidade Federal Rural 

da Amazônia/UFRA, estas duas instituições são sediadas na cidade de Belém/PA. A primeira é 

uma instituição de ensino superior pública brasileira, uma autarquia federal, vinculada ao 

Ministério da Educação e considerada a maior universidade pública da Amazônia possuindo 

4.411 alunos matriculados no mestrado e 2.271 no doutorado (UFPA, 2021). A segunda é a 

mais antiga instituição de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica na área de 
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Ciências Agrarias na região norte e possui grande preocupação quanto à preservação da Região 

Amazônica, assim quanto a sua exploração de forma racional (UFRA, 2021). 

Na terceira e quarta posições tem-se outras duas instituições que estão localizadas na 

Amazônia brasileira, a Universidade Federal de Rondônia e a Universidade Federal do 

Amazonas respectivamente com 20 e 15 pesquisadores filiados. A Embrapa, que é uma empresa 

pública e que possui como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

para a sustentabilidade da agricultura, aparece na quinta colocação juntamente com a 

Universidade de São Paulo/USP cada uma com 14 pesquisadores. 

 

Quadro 3 – Instituições e Autores em Destaque. 

Instituição Nº de Pesquisadores Pesquisador Nº de Artigos 

 UFPA 38 Ima Célia Guimarães Vieira (MPEG) 5 

UFRA 21 Ligia Terezinha Lopes Simonian (UFPA) 5 

UNIR 20 José Aroudo Mota (ITV) 4 

UFAM 15 Valente José Matlaba (ITV) 4 

EMBRAPA/USP 14 Duarcides Ferreira Mariosa (PUC) 3 

ITV 12 Jorge Filipe dos Santos (ITV) 3 

UNB 12 Maria Cristina Alves Maneschy (ITV) 3 

IPAM 9 Peter Mann de Toledo (INPE) 3 

Univ. da Flórida 8 Rachael D. Garrett (ETH Zurich) 3 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Pode-se considerar esta classificação como um cenário animador para o Brasil, país que 

possui 60% do território da Amazônia, pois além do fato de que a maioria dos pesquisadores 

são filiados a instituições nacionais, vale lembrar que a Amazônia é o maior reservatório de 

moléculas naturais do mundo. E a exemplo desta imensa variedade pode-se mencionar a nível 

de exemplo que, compostos que levariam anos para ser desenvolvidos dentro de laboratórios, 

existem e estão prontos em árvores, animais e solos. Existe a possibilidade de pesquisas em 

biocombustíveis que investigam fungos e bactérias capazes de produzir enzimas que quebram 

celulose, procedimento essencial a produção do etanol de segunda geração.  

Em suma Amazônia é um leque de opções a pesquisa científica; genes diversos com 

variadas expressões podem ter aplicações nos mais variados campos como: medicina, 

agropecuária, alimentação, veterinária, etc. As frutas nativas já são alvo de grandes 

corporações; é da Bacia Amazônica uma das maiores promessas para o futuro da piscicultura. 

Então ter todas essas possibilidades e saber que pesquisadores brasileiros estão dando atenção 

para a Amazônia é de grande valia para o desenvolvimento da biodiversidade neste bioma. 
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A segunda parte da análise, referente ao quadro 3, diz respeito ao desempenho individual 

dos pesquisadores quanto a produção de artigos. As pesquisadoras Ima Célia Guimarães 

Vieira/MPEG e Ligia Terezinha Lopes Simonian/UFPA foram os principais nomes em relação 

a publicações de artigos, onde cada uma desenvolveu 5 artigos.  

Ima Célia Guimarães Vieira atuou em parceria com um total de outros 13 colaboradores 

filiados a diversas instituições como: UFPA, INPE, UFOPA, Embrapa, Unicamp, Capes e do 

próprio MPEG. Seu foco de pesquisa é voltado para o estudo da resiliência da floresta 

amazônica ao desmatamento e queimadas e da restauração florestal. Dentre os temas e subtemas 

pesquisados presentes nestas 5 publicações estão: indicadores de sustentabilidade, índice de 

desenvolvimento sustentável, desmatamento, barômetro da sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável, regiões metropolitanas, emissões de CO2, degradação florestal, transição florestal, 

cenários, vegetação secundária, sustentabilidade e assentamentos rurais. 

Já Ligia Terezinha Lopes Simonian fez parceria com outros 4 pesquisadores, filiados a 

UFPA e a  Universidade Nacional da Amazônia Peruana.  Esta pesquisadora atua nas seguintes 

problemáticas: políticas públicas, gestão, áreas protegidas, turismo, Amazônia, 

biossociodiversidade, populações tradicionais, mulheres e cidades de áreas fronteiriças 

internacionais. Também trabalha com imagem e fotografia, tanto em produção artística como 

em pesquisa. Dentre os temas e subtemas pesquisados nos 5 artigos estão: comunicação 

ambiental, fronteira, gestão local, políticas públicas, turismo, sustentabilidade, publicidade, 

açaí, consumo e natureza. 

Com 4 artigos publicados aparecem os pesquisadores José Aroudo Mota e Valente José 

Matlaba que possuem filiação junto ao Instituto Técnologico Vale (ITV) que trata-se de uma 

instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas e 

científicas para os desafios da cadeia de mineração e sustentabilidade, com o propósito de criar 

opções de futuro por meio da pesquisa científica e do desenvolvimento de tecnologias, 

expandindo o conhecimento e a fronteira dos negócios de maneira sustentável. Estes 

pesquisadores além se serem filiados a mesma instituição, possuem ligação direta pois dos 4 

artigos que publicaram estiveram juntos em todos como coautores, trabalhando com outros 9 

pesquisadores. E destes, 8 também filiados ao ITV e um a UFPA. Nestas pesquisas em comum 

estudaram os temas e subtemas:  comunidades, conflitos, mineração, Canaã dos Carajás, 

mineração, percepção, sustentabilidade, licença social para operar e indicadores de 

sustentabilidade. 

Por fim, com três publicações cada, aparecem os nomes dos pesquisadores Duarcides 

Ferreira Mariosa/PUC, Jorge Filipe dos Santos/ITV, Maria Cristina Alves Maneschy/ITV, Peter 
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Mann de Toledo/INPE e Rachael D. Garrett/ETHZ. Além dos temas sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável os tema mais comuns presentes nestas publicações foram: 

mineração, desmatamento, emissões de CO2, mitigação de mudanças climáticas e agricultura.  

Após análise dos dados do quadro 3 conclui-se que o simples fato de estar presente no maior 

componente não é sinônimo de produtividade. De todos os nomes presentes na lista apenas 

Rachael D. Garrett faz parte do maior componente. Além deste detalhe está pesquisadora teve 

seu nome em destaque na primeira posição dentre as três medidas de centralidade analisadas e 

mesmo assim não foi a pesquisadora com o maior número de artigos publicados durante o 

período analisado. Por outro lado, percebe-se que dos 4 pesquisadores mais produtivos da rede 

todos constam na lista da medida de centralidade de intermediação (tabela 2); e como 

corroborado por Newman (2005) quanto maior a centralidade de intermediação, existem mais 

chances em se promover maior controle sobre o fluxo de informações. Sendo assim é mais 

provável ter um número maior de publicações ao se possuir o controle da interação entre atores 

(WASSERMAN; FAUST, 1994; VARGAS-QUESADA; MOYA-ANEGÓN, 2007; 

GUARIDO FILHO, 2008).  

 

4.2 Fenômeno Social 

  

Foram identificados 534 pesquisadores, pertencentes a 202 instituições, que tiveram ao 

menos uma publicação de artigo científico, de forma individual ou em parceria dentre os 160 

artigos selecionados para a pesquisa. A lista com o nome de todos os pesquisadores/filiações 

que formaram a rede está disposta na íntegra no apêndice b - lista com os 534 pesquisadores 

identificados e suas filiações. 

Através da figura 6, são ilustradas as relações de colaboração no desenvolvimento dos 

artigos com foco ou abordagem sobre os temas sustentabilidade e/ou desenvolvimento 

sustentável para a Amazônia. Cada nó (figura geométrica) corresponde a um pesquisador e as 

linhas (ligações) correspondem à colaboração entre estes. Os componentes possuem cores 

distintas devido a sua representação e diferenciação dentro da estrutura da rede. As figuras nas 

cores preta representam os pesquisadores que publicaram artigo de forma individual, as figuras 

amarelas representam os componentes formados por duplas e trios, já as de cor azul representam 

os componentes com tamanhos médios e na cor vermelha estão representados os componentes 

maiores. 

No geral esta rede é formada por 119 componentes, resultando em uma média 

aproximada de 4,5 autores por componente. Desses 119 componentes a maior parte é formada 
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por duplas (29) e trios (28). Também foram identificados 14 pesquisadores que publicaram seus 

artigos de forma individual, ou seja, apenas 2,62% dos pesquisadores não buscaram 

compartilhamento com um grupo de pesquisas. O maior componente é composto por 31 

pesquisadores. 

 

Figura 5 - Rede completa com todos os 534 pesquisadores 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Visivelmente já é possível concluir que se trata de uma rede fracamente conectada. Para 

confirmar esta informação foi realizado o cálculo para encontrar o valor de densidade, já que 

se trata de uma métrica que avalia bem o relacionamento geral dos pesquisadores dentro da 

rede. Feito isso o software Ucinet gerou o resultado de 0.010, ou seja, trata-se de uma rede com 

densidade muito baixa onde os seus componentes encontram-se isolados e fechados de acordo 

com cada grupo preferencial (social), o que pode gerar certo grau de deficiência de informações.  

Apesar da importância em avaliar a formação de componentes em relações, é possível 

avaliar os nós individualmente. Por este motivo, tem-se os resultados de acordo com cada uma 

das três medidas de centralidade. Na tabela 1 são listados os pesquisadores que se destacaram 

devido ao maior número de ligações diretas com outros membros dentro da rede.  
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Tabela 1 - Pesquisadores com maior Centralidade de Grau 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

Para Moody (2004) este indicador demonstra o prestígio dentro campo científico uma 

vez que muitos pesquisadores trabalham sem o devido reconhecimento resultante de uma 

colaboração desproporcional na área. Ainda na visão deste autor, posição central ainda ajuda a 



52 

 

explicar porque alguns cientistas conseguem rapidamente difundir suas ideias na comunidade 

acadêmica, defendendo a teoria de que os pesquisadores que possuem muitos colaboradores são 

os mais prováveis a possuir certa influência. 

Com o intuito de ilustrar de forma mais didática e dando ênfase aos nomes em destaque, 

além das informações constantes na tabela 1, é exposto na figura 7 os autores mais centrais 

dentro de cada componente, excluindo-se os demais componentes em que os pesquisadores 

presentes da tabela 1 não fazem parte com exceção de apenas um componente com o mesmo 

tamanho entre os maiores para níveis de comparação,  resultando assim uma imagem mais 

limpa e direcionada para o entendimento e análise da centralidade de grau. 

 

Figura 6 - Principais pesquisadores em relação a centralidade de grau 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

A pesquisadora Rachael D. Garrett/Eidgenössische Technische Hochschule Zürich é 

quem possui o maior número de contatos diretos (28), na segunda posição aparece o 

pesquisador Yann le Polain de Waroux/McGill University (25), na terceira posição encontram-

se 20 pesquisadores que possuem 21 contatos diretos são eles: R. Sarsfield/Univ. Los Andes), 

Robin Barr /N. America Office of The Forest Trust, Sarah Lake/Global Canopy Programme, 

Nelson B. Villoria/Univ. Kansas, Jeffrey C. Milder/Univ. Cornell, Toby Alan 

Gardner/Stockholm Env. Inst., S. Levy /Univ. Boston, Javier Godar/Stockholm Env. Inst., 

Rodrigo Rivero /Univ. Hawaii, Holly K Gibbs /Univ. Wisconsin, Ximena Rueda/Global Florest 

Watch, Peter Dauvergne/Univ. British Columbia, Jennifer Clapp/Univ. Waterloo, Simon C. 
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Hall/National Wildlife Fed, Robert Heilmayr/Univ. California/, Britaldo Silveira Soares-

Filho/Univ. Federal de Minas Gerais, Ben Ayre/Global Canopy Programme, B. Drove/Global 

Canopy Programme, Kimberly M. Carlsson/Univ. Hawaii. 

Todos estes primeiros 22 pesquisadores, citados anteriormente, fazem parte do mesmo 

componente (cor azul), fato este que por si só já os deu as primeiras posições quanto a 

centralidade de grau, sendo este o maior componente da rede (31 membros). Estes 22 

pesquisadores colaboraram para o desenvolvimento do artigo Criteria for effective zero-

deforestation commitments que teve como objetivo desenvolver critérios para avaliar a eficácia 

potencial dos compromissos de desmatamento zero na redução do desmatamento dentro da 

cadeia de abastecimento de uma empresa, de forma regional e global, com o uso de padrões de 

sustentabilidade (GARRETT et al., 2019). 

Por outro lado, nota-se que mesmo o fato de fazer parte do maior componente não é 

garantia de se ter um alto índice de centralidade de grau pois, temos outros 9 pesquisadores que 

compõem este componente, mas não pertencem ao mesmo grupo de afinidades/coautoria, ou 

seja, dentro de um mesmo componente existem grupos distintos e nem todos os seus membros 

possuem ligações diretas. Ao comentar sobre grupos distintos, Rachael D. Garrett também 

trabalhou em coautoria com Yann le Polain de Waroux no artigo Intensification in agriculture-

forest frontiers: Land use responses to development and conservation policies in Brazil que 

teve como objetivo compreender o tempo e os padrões espaciais de intensificação de culturas e 

pastagens nas fronteiras agrícolas-florestais no contexto de mudanças nas políticas de 

conservação e desenvolvimento rural (GARRETT et al., 2019), trazendo com este artigo mais 

4 pesquisadores para o componente.  

Em seu terceiro artigo  Rachael D. Garrett foi coautora com outros 3 pesquisadores na 

pesquisa Fire risk perpetuates poverty and fire use among Amazonian smallholders que buscou 

fornecer evidências de que o risco de incêndio na Amazônia brasileira, a maior floresta tropical 

remanescente do mundo, perpetua atividades agrícolas de baixa produção e degradantes para o 

meio ambiente (CAMMELLI et al., 2020). Em resumo é um componente que além de pesquisar 

sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável preza por objetivos como: mitigação 

das mudanças climáticas, incêndios na floresta, políticas de uso da terra, agricultura, 

silvicultura, cadeia de mantimentos, políticas ambientais voluntárias, desmatamento, manejo 

de pastagens, regulamentações públicas, etc. 

Ao analisar os outros componentes, temos o pesquisador Fernando Michelotti/ 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará como pesquisador central do componente de cor 

preta que é o segundo maior da rede com 19 membros. Fernando Michelotti possui 18 ligações 



54 

 

diretas e, além de ser o pesquisador mais central faz também o papel de ponte entre dois grupos 

interligando indiretamente todos os seus membros. Este pesquisador desenvolveu através de 

coautoria os artigos Discipline and Develop: Destruction of the Brazil Nut Forest in the Lower 

Amazon Basin e Sustainable development policies and the spread of land-sharing practices e 

A statistical assessment in a frontier region of the Brazilian Amazon, onde o primeiro considera 

as mudanças ambientais na Amazônia com foco em processos políticos e econômicos em um 

contexto local específico, com implicações globais de longo alcance, questionando se as 

políticas ambientais do Brasil irão sustentar a floresta amazônica a longo prazo (SIMONS et 

al., 2019).  

Já no segundo artigo foi realizada a comparação entre quatro locais onde reformas 

agrárias foram aplicadas. Tais locais estão localizados ao longo da fronteira entre a Amazônia 

oriental (arco do desmatamento) e a Amazônia central (ao longo de uma frente pioneira) e são 

cobertos por políticas de desenvolvimento sustentável. Em cada local, pesquisou-se a cobertura 

vegetal, os sistemas de produção existentes, as características das populações locais e sua 

qualidade de vida nos próprios locais, sendo proposta  uma metodologia original para estudos 

das relações entre as pessoas e o seu ambiente (SARTRE et al., 2016). Neste componente os 

dois grupos têm pesquisado sobre os temas:  sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, 

desmatamento, grilagem de terras, conflito de recursos, reforma agrária, agricultura familiar; 

análises interclasses, preservação de terras, etc. 

No terceiro maior componente (cor cinza) que possui 18 pesquisadores, Edenise 

Garcia/The Nature Conservancy e Giovanni Matheus Mallmann/The Nature Conservancy 

trabalharam conjuntamente nos artigos Results from On-The-Ground Efforts to Promote 

Sustainable Cattle Ranching in the Brazilian Amazon (ERMGASSEN et al., 2018) e Costs, 

benefits and challenges of sustainable livestock intensification in a major deforestation frontier 

in the Brazilian amazon (GARCIA et al., 2017), e neste componente estes dois pesquisadores 

possuem ligações diretas com os dois grupos existentes nesta configuração, ou seja, além de 

serem os mais centrais interligam os outros 16 membros que pesquisam temas como: laticínio, 

pecuária, intensificação sustentável, desmatamento, desenvolvimento sustentável, etc. 

No quarto maior componente (cor vinho) que possui 15 pesquisadores, Ima Célia 

Guimarães Vieira/Museu Paraense Emílio Goeldi desempenha um papel idêntico ao 

pesquisador Fernando Michelotti, mas ao invés de interligar dois grupos, acaba por fazer ponte 

para que os pesquisadores Amanda Estefania de Melo Ferreira/Universidade Federal do Oeste 

do Pará e Veríssimo Cesa Sousa Silva/Museu Paraense Emílio Goeldi juntem-se ao grupo 

principal deste componente com outros 12 pesquisadores. Para este componente, dentre os 
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temas pesquisados ganham destaque: indicadores de sustentabilidade, índice de 

desenvolvimento sustentável, desmatamento, barômetro da sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável, regiões metropolitanas, emissões de CO2, degradação florestal, transição florestal, 

assentamentos rurais, etc. 

 O componente de cor verde mesmo não tendo nenhum pesquisador em destaque na lista 

constante na tabela 1, foi deixado de forma proposital para entendimento da seguinte situação: 

mesmo que um pesquisador faça parte de um componente considerado entre os maiores da rede, 

apenas este fato em si não irá garantir estar entre os mais centrais. Segundo Rossoni (2006) 

estar presente em um mesmo componente não é o mesmo que estar em grupo 

e compartilhar dos mesmos sistemas de significado. No caso do pesquisador Cristian 

Vasco/Universidad Central del Ecuador que se encontra centralizado entre dois dos três grupos 

do componente verde, acaba por depender de ligações intermediárias para ter contato com os 

pesquisadores que compõem o terceiro grupo. 

 De forma geral nota-se que nesta rede os pesquisadores mais centrais, em relação ao 

componente azul (maior), estão fortemente conectados, mas isolados do restante da rede. Em 

relação aos outros 4 maiores componentes, nestes os pesquisadores mais centrais tendem a estar 

isolados, com exceção do componente de cor (cinza) que contém 2 pesquisadores dentre os 

mais centrais. 

 Além da centralidade de grau, a centralidade de intermediação é outro indicador bastante 

utilizado na ARS. Esta medida é um importante indicador de interdisciplinaridade, 

possibilitando avaliar quando um autor está aberto a grupos sociais distintos (NEWMAN, 2004; 

LEYDESDORFF, 2007b). Na tabela 2 estão listados os pesquisadores responsáveis por fazer 

ponte e unir grupos distintos entre outros membros da rede. 
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Tabela 2 - Pesquisadores com maior Centralidade de Intermediação 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

  

 A figura 8 foi elaborada utilizando-se apenas duas cores com o intuito de diferenciar e 

dar ênfase aos principais pesquisadores intermediários. Os ícones na cor azul são os 

pesquisadores em destaque (tabela 2) e os de cor vermelha são o restante dos membros que 

compõem cada componente. 
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Figura 7 - Principais pesquisadores em relação a centralidade de intermediação. 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Conforme observa-se, a pesquisadora Racheal D. Garrett também lidera esta medida de 

centralidade realizando ponte entre três grupos diferentes e interligando 28 pesquisadores de 

diversas instituições nacionais e internacionais. Nota-se que em seu componente, os 

pesquisadores Yan Le Polain de Waroux e Eric F. Lambin/Stanford University também se 

destacam, ocupando respectivamente a terceira e quarta posição na lista, onde o primeiro possui 

quase a mesma função que Racheal D. Garrett, porém não pertence ao grupo com outros 3 

pesquisadores interligados a Racheal D. Garrett, já o segundo não realiza tantas interligações 

dentro do componente mas faz ponte para outros dois pesquisadores, ou seja, compõem o quarto 

grupo existente no componente. 

 O pesquisador Fernando Michelotti recebeu a segunda posição, pois conforme 

mencionado anteriormente, interliga dois grupos que estão totalmente conectados e que graças 

a função de ponte que este pesquisador realiza forma-se um componente com um total de 19 

pesquisadores. O componente em que estão presentes os pesquisadores Cristian Vasco e Bolier 

Torres/Corp Sustainable Dev Conservat & Climate Change, quinta e sexta posição 

respectivamente, traz uma configuração bem diferente em relação ao restante da rede, já que 

neste componente existem três grupos onde cada um desses pesquisadores pertence apenas a 

dois, ou seja, eles estão interligados diretamente, mas não possuem contatos diretos com o 
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grupo que se encontra na extremidade oposta à qual estão localizados. Em resumo estes dois 

pesquisadores realizam ponte dentro do mesmo componente, mas cada um adicionando um 

grupo distinto de pesquisadores. 

Na sétima posição encontra-se o pesquisador Flávio de São Pedro Filho/Universidade 

Federal de Rondônia. Em seu componente é visivelmente clara a triangulação entre pontes 

formada com o auxílio dos pesquisadores Carlos André da Silva Müller/ Universidade Federal 

de Rondônia (décima primeira posição) e Váldeson Amaro Lima/Istituto Federal de Rondônia 

(décima posição). Tal configuração possui um total de 13 membros com 4 grupos, sendo que 

cada um desses pesquisadores agregou um grupo social ao componente. Na oitava posição 

Michael T. Coe/Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia realiza a mesma função que 

Fernando Michelotti ao fazer ponte entre dois grupos.  

 Em nono lugar a pesquisadora Ima Célia Guimarães Vieira assim como Roberto Araújo 

Oliveira Santos Junior/MPEG e Peter Mann de Toledo/Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais são os pesquisadores mais intermediários dentro de seu componente com o diferencial 

de que, a pesquisadora agrega a ligação de outros dois pesquisadores em contato direto. Neste 

caso a pesquisadora que possui 5 artigos identificados nesta pesquisa, além de variar e alternar 

entre os coautores do grupo maior em 3 de suas pesquisas, ainda publicou dois artigos em dupla 

com estes outros dois pesquisadores que passaram a integrar o componente, chegando a um 

total de 13 membros.  

Nota-se que muitos dos pesquisadores que apareceram no topo da lista em relação a 

centralidade de grau também tiveram seu nome em destaque quanto a centralidade de 

intermediação. Para fortalecer esta conclusão Rossoni (2006, p.160) corrobora ao afirmar que 

“os pesquisadores que são mais centrais tendem a apresentar maior capacidade de 

intermediação, apesar de esse efeito ser intermediado pela configuração estrutural do 

componente em que o autor faz parte.”. Ainda na visão deste autor, esta medida além de ser um 

indicador de interdisciplinaridade também pode se configurar em um cenário de poder, 

sugerindo que autores centralmente localizados possam controlar o fluxo de informações entre 

diferentes autores, o que lhes proporciona uma forma de privilégio. 

Chegando ao terceiro e último indicador de centralidade, em referência à proximidade 

entre os pesquisadores, observa-se novamente a presença nas primeiras posições entre os 

pesquisadores pertencentes ao maior componente (tabela 3), liderados novamente pela 

pesquisadora Rachael D. Garrett seguida por seu companheiro em coautorias Yan Le Polain de 

Waroux. Ao finalizar a lista encabeçada pelos pesquisadores do maior componente aparece 

Fernando Michelotti que também é outro pesquisador com destaque nas medidas anteriores. 
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Devido ao fato desta lista ser composta quase por inteira por pesquisadores do maior 

componente, optou-se por não criar uma figura exclusiva para este componente; podendo ser 

visualizado na figura 7 (componente azul).  

 

Tabela 3 - Pesquisadores com maior Centralidade de Proximidade 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 
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  A centralidade de proximidade indica a independência em relação a outros atores pois, 

estes não dependem de terceiros para se relacionarem na rede, podendo interagir e comunicar-

se sem passar por muitos nós intermediários (MARTELETO, 2001). Esta medida simplifica a 

flexibilidade com que o conhecimento pode ser acessado e transferido, pois uma rede 

descentralizada estimula seus atores estabelecer relações laterais e múltiplas por iniciativa 

própria, independente de um ator central, facilitando a troca de conhecimentos (INKPEN; 

TSANG, 2005). Por outro lado, estas informações não podem ser consideradas na íntegra na 

rede analisada uma vez que se trata de uma rede temática bastante fragmentada, possuindo 

componentes pequenos e isolados. 

A ARS foi de suma importância para avaliar os relacionamentos formados entre os 

pesquisadores através da coautoria e colaboração científica nas pesquisas. Com o avanço 

tecnológico, concomitante a evolução das ferramentas de pesquisa e as inúmeras maneiras de 

se obter informações, a colaboração surge como possibilidade de construir coletivamente novos 

conhecimentos, e com isso deve-se exigir a produtividade e o reconhecimento elevado de 

pesquisadores, que fazem o uso das relações de cooperação, compartilhamento e parcerias para 

o crescimento da ciência (FRANCO, 2018). 

A avaliação das características individuais dos autores tem grande importância para o 

entendimento dos padrões de relacionamento no campo científico, porém não identifica a 

natureza da imersão desses autores em tais relações (ROSSONI; HACAYEN-DA-SILVA, 

2008). Até este ponto da análise além dos pesquisadores mais centrais foram apresentados os 

componentes que formam a rede. Os componentes são importantes indicadores de ligação e 

troca de informações, todavia não existe garantia de que sejam grupos coesos (ROSSONI, 

2006).   

Higgins e Ribeiro (2018) afirmam que quando grupos são identificados dentro de uma 

rede social, é muito provável que os próprios membros não tenham consciência de tal condição, 

em outras palavras um subgrupo, entendido como um setor denso dentro de uma rede, pode ou 

não coincidir com um grupo primário em sentido sociológico. 

 Após os resultados gerados através das medidas de centralidade, há ainda a possibilidade 

de se estabelecer os grupos que possuem maior coesão. Os grupos existentes dentro dos 

componentes foram bastantes mencionados dentro dos achados nas três medidas de 

centralidade. Analisar tais grupos de forma mais detalhada tem certa importância, já que 

fornecem a coesão necessária para a construção social de significado (FRIEDKIN, 1998). Por 

se tratar de produção científica, a construção de parâmetros de trabalho do que é ou não aceito 

como conhecimento é definido, em primeira instância, dentro dos grupos de pesquisadores. 
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Compreendê-los possibilita entender como a homofilia e o isomorfismo operam na construção 

do conhecimento. É provável que dentro destes grupos existam autores que exercem maior 

influência do que outros. Identificando tais autores, é bem provável que se compreenda boa 

parte das questões de pesquisa de um grupo de pesquisadores. No quadro 4 é exposto os 24 

grupos (clans) coesos entre os pesquisadores que compõem a rede, resultantes da medida 2-

clan disponível através do software Ucinet. 

 

Quadro 4 – 2-clans identificados 

Clans Membros Pesquisadores 

1 29 

B. Drove, Ben Ayre, Britaldo Silveira Soares-Filho, Christopher J. Brown, Eric 

F.Lambin, Federico Cammelli, Holly K. Gibbs, Ilyun Koh, Javier Godar, Jeffrey 

C. Milder, Jennifer Clapp, Jos Barlow, Jude H. Kastens, Kimberly Marie Carlsson, 

Lisa L. Rausch, Luke Parry, Nelson B. Villoria, Peter Dauvergne, R. Sarsfield, 

Rachael D. Garrett, Robert Heilmayr, Robin Barr, Rodrigo Rivero, Sarah Lake, 

Simon C. Hall, Simon Levy, Toby Alan Gardner, Ximena Rueda, Yann le Polain 

de Waroux. 

2 8 
Christa Marie Anderson, Christopher J. Brown, Eric F. Lambin, Gregory P. Asner, 

Ilyun Koh, Jude H. Kastens, Rachael D. Garrett, Yann le Polain de Waroux. 

3 8 

Adriano Reis Prazeres Mascarenha, Anderson Cristian Bergamin, Emanuel 

Fernando Maia de Souza, Fernando Luíz de Oliveira Corrêa, Manfred Willy 

Müller, Marta Silvana Volpato Sccoti, Rafael Rodolfo Melo, Reginaldo Almeida 

Andrade. 

4 19 

Aghane Antunes, Carla Rocha, Cynthia S. Simmons, Edna Maria Ramos de 

Castro, Eugenio Arima, Fernando Michelotti, Haroldo Souza, Iran Veiga, Johan 

Oszwald, Michael Waylen, Monica Castro, Pascal Sebille, Patrick Lavelle, 

Ritaumaria Pereira, Robert Walker, Stephen Aldrich, Sylvain Doledec, William 

Santos de Assis, Xavier Arnauld de Sartre. 

5 18 

Agnieszka Ewa Latawiec, Andrew P. Balmford, Bernardo Baeta Neves Strassburg, 

Casio Trajano da Luz, Edenise Garcia, Eduardo Trevisan Gonçalves, Eduardo de 

Azevedo Sodré Florence, Erasmus K. H. J. zu Ermgassen, Francisco Beduschi 

Neto, Francisco Fonseca, Fábio Sampaio Vianna Ramos Filho, Gabriel Cardoso 

Carrero, Genivaldo de Brito, Giovanni Matheus Mallmann, Judson Ferreira 

Valentim, Luís Gustavo Barioni, Melquesedek Pereira de Alcântara, Murilo M. F. 

Bettarello. 

6 8 

Adriana Dias da Silva, Alberto Carlos de Melo Lima, Andre Luis Assuncao Farias, 

Leonardo Augusto Lobato Bello, Marco Aurélio Arbage Lobo, Marco Valério de 

Albuquerque Vinagre, Ronaldo Lopes Rodrigues Mendes, Vanessa Paiva Costa 

Vale. 

7 12 
Alexandra Torres, Bolier Torres, Cristian Vasco, David Eche, Estefanía Jácome, 

Gabriela Izurieta, Hector Reyes, Herman Hernández, Javier Patino, Liette Vasseur, 

Rodrigo Valdiviezo, Valdano Tafur. 
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Clans Membros Pesquisadores 

8 10 
Alexandra Torres, Bolier Torres, Cristian Vasco, Gabriela Izurieta, Hector Reyes, 

Javier Patino, Liette Vasseur, Ricardo Acevedo-Cabra, Sven Günter, Thomas 

Knoke. 

9 9 

Alexandre Leonardo Simões Piacentini, Carlos André da Silva Müller, Elvino 

Ferreira, Flávio de São Pedro Filho, Gleimiria Batista da Costa, José Moreira da 

Silva Neto, Marcos Tadeu Simões Piacentini, Maria José Aguilar Madeira, 

Váldeson Amaro Lima. 

10 8 
Aloisio Cabalzar, Evaristo Azevedo, Ferdouz V. Cochran, Levi J. Winegar, 

Nathaniel A. Brunsell, Pieter-Jan van der Veld, Roberval Araújo Pedrosa, 

Rogelino Alves Azevedo. 

11 15 

Amanda Estefania de Melo Ferreira, Ana Paula Dutra Aguiar, Andrea Santos 

Coelho, Carlos Afonso Nobre, Eloi L. Dalla-Nora, Elza Kawakami Savaget, 

Francinelli Angeli Francisco do Vale, Ima Célia Guimarães Vieira, Jean Pierre H. 

Ometto, Luiz Eduardo Oliveira Cruz Aragao, Mateus Batistella, Peter Mann de 

Toledo, Roberto Araujo Oliveira Santos Junior, Talita Oliveira Assis, Verissimo 

Cesa Sousa Silva. 

12 8 
Amanda Ribeiro Oliveira, Jorge Luiz Vivan, Lucila Nunes de Vargas, Paulo César 

Nunes, Peter Herman May, Raoni Lucas Rajão, Robert Brooks Davenport, 

William Leles Souza Costa. 

13 7 
Ana Rafaela Sobrinho de Miranda, Antonio Cesar Pinho Brasil Junior, Augusto 

Arcela, Josiane do Socorro Aguiar de Souza, Rudi Henri van Els, Sandra Milena 

Velez Echeverry, Wesly Jean. 

14 13 

Andrea Castanho, André L. Guimarães, Ane Alencar, Daniel S. Silva, Erika Pinto, 

Jordan Graesser, Marcelo de Castro Chaves Stabile, Marcia Nunes Macedo, Mark 

Stephen Johnson, Michael J Lathuilliere, Michael T. Coe, Paulo Moutinho, Vivian 

Ribeiro. 

15 11 
Angelo Eduardo Angel Gomez, Cristy Watkins, Dan van der Hors, Júlio César dos 

Reis, Laura Vang Rasmussen, Peter Newton, Renato de Aragão Ribeiro Rodrigues, 

Richard Tipper, Suhyun Jung, Thiago de Araújo Mendes, Timothy Kelly. 

16 7 
Bruna Virgílio Almeida, Isamara Sousa Conceição de Benathar, Jonathan 

Benathar de Oliveira Sousa, Marcel Regis Moreira da Costa Machado, Marcos 

Rodrigues, Selma Lopes Goulart, Ângelo Augusto Ebling. 

17 7 
Carlos A. Vettorazzi, Carlos T. dos S. Dias, Daiana C.M. Tourne, Leila S. Lisboa, 

Lucieta G. Martorano, Silvio Brienza Junior, Simone D. Sartorio. 

18 7 
Carlos André da Silva Müller, Esdras da Silva Costa, Flávio de São Pedro Filho, 

Gleimiria Batista da Costa, José Moreira da Silva Neto, Raquel da Silva Pereira, 

Váldeson Amaro Lima. 

19 7 
Carlos André da Silva Müller, Flávio de São Pedro Filho, Gleimiria Batista da 

Costa, José Moreira da Silva Neto, Neima Quele Almeida da Silva, Osmar Siena, 

Váldeson Amaro Lima. 

20 7 
Carlos E. Cerón-Martínez, Carmen X. Luzuriaga-Quichimbo, José Blanco-Salas, 

Juana Labrador-Moreno, Míriam Hernández del Barco, Thony Huera-Lucero, 

Trinidad Ruiz-Téllez. 
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Clans Membros Pesquisadores 

21 7 
Fernando Carniel Machado, Gemma Carder, Margaret Balaskas, Neil D'Cruze, 

Neil Matthews, Roberto Vieto, Vanessa Richardson. 

22 7 
German Alfonso Palacio, Ligia Terezinha Lopes Simonian, Marcio David Macedo 

da Silva, Marcio Macedo, Marlinda Patricio, Paulo Moreira Pinto, Roberto Pezo-

Diaz. 

23 8 
Gisele do Socorro dos Santos Pompeu, Igor dos Reis Costa, Jessivaldo Rodrigues 

Galvão, Joberta Cardoso Pastana Yakuwa, Osvaldo Ryohei Kato, Pedro Paulo da 

Costa Alves Filho, Ruth Helena Cristo Almeida, Tiago Kesajiro Moraes Yakuwa. 

24 11 

Ida Lenir Maria Pena Gonçalves, Jorge Manuel Filipe dos Santos, José Aroudo 

Mota, José Oswaldo Siqueira, Leoni de Souza Belato, Maria Bernadete Maia, 

Maria Cristina Alves Maneschy, Pedro W. M. Souza-Filho, Thiago Leite Cruz, 

Valente José Matlaba, Vidal F. Navarro Torres. 

Média 9,5   

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

  

 Com os resultados obtidos através da medida 2-clan observou-se a formação de 24 clans 

com uma média de 9,5 pesquisadores por clan, lembrando que não foram computados grupos 

com menos de 7 pesquisadores e também os pesquisadores isolados na rede, fato que não faria 

sentido frente ao objetivo almejado. Desses 24 clans apenas 9 tiveram um número de 

pesquisadores maior que a média. Note-se que em alguns clans houve a repetição de nomes, 

havendo até mesmo a participação de um mesmo pesquisador em 3 grupos distintos, o que 

indica a existência de sobreposição de grupos. Entende-se por sobreposição quando um 

pesquisador participa de vários clans ao mesmo tempo, indicando elementos relativos à troca 

de informações entre os grupos, concomitantemente a indicação do grau de influência que um 

pesquisador simboliza. 

 Exemplificando esta sobreposição temos os clans 1 e 2 que tiveram o maior número de 

pesquisadores pertencentes a ambos os grupos, neles estão presentes os pesquisadores 

Christopher J. Brown, Eric F. Lambin, Ilyun Koh, Jude H. Kastens, Rachael D. Garrett e Yann 

le Polain de Waroux. Já os pesquisadores Carlos André da Silva Müller, Flávio de São Pedro 

Filho, Gleimiria Batista da Costa, José Moreira da Silva Neto e Váldeson Amaro Lima estão 

sobrepostos em três clans distintos (9, 18 e 19); grupos sobrepostos tendem a apresentar uma 

temática bem similiar. Mas a discussão e análises sobre temas será abordada no próximo item 

deste capítulo. 

  Leydesdorff (2007a) afirma que com a existência de grupos, é provável que os 

pesquisadores sejam imersos e mais suscetíveis a aceitar e padronizar sua visão de ciência em 

relação aos padrões do grupo. É através da investigação por grupos que se facilita a 
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compreensão de como os limites estruturais das relações circundam a construção do 

conhecimento.  

Nesta pesquisa os clans com o número de pesquisadores maior que a média de 9,5 foram 

considerados os mais sigficativos. E para estes clans foi dado destaque quanto as características 

dos seus pesquisadores.  

 

Quadro 5 – Caracterização dos 8 principais Clans. 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Nota-se que grande parte dos principais clans é composta por pesquisadores brasileiros 

em colaboração com pesquisadores norte americanos, canadenses, ingleses e ucranianos em sua 

maioria, com excessão do clan 7 formado apenas por pesquisadores equatorianos e pelos clans 

11 e 24 que possuem apenas pesquisadores do Brasil. Isto demonstra a força de laços entre 

nações de continentes distintos pois a coesão entre estes grupos de pesquisadores ultrapassa a 

barreira continental em busca de achados científicos para a Amazônia. 

Ao analisar os principais clans de forma separada é possível concluir que quanto aos 

interesses de pesquisa, guiados pelo desenvolvimento sustentável e pela sustentabilidade, 

Clan Pesquisadores Países de origem Produtividade Interesses de pesquisa

1 29

Inglaterra, Brasil, Estados 

Unidos, Suíça, Suécia, 

Canadá, Ucrânia e 

Colômbia.

4 artigos

Agricultura, conservação, padrões de 

sustentabilidade, políticas ambientais voluntárias, 

mitigação das mudanças climáticas, política de uso 

da terra, desenvolvimento sustentável, 

desmatamento, política florestal, gado e 

compromissos corporativos.

4 19
Estados Unidos, Brasil e 

França.
3 artigos

Desmatamento, conflito de recursos, 

desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, 

agroecossistemas, física do solo e sustentabilidade.

5 18 Brasil e Inglaterra. 2 artigos
Carne bovina, laticínios, gado, intensificação 

sustentável, economia da terra e desmatamento.

7 12 Equador. 3 artigos

Desmatamento, recursos florestais, 

desenvolvimento sustentável, população indígena, 

conservação florestal e turismo sustentável.

11 15 Brasil. 4 artigos

Indicadores de sustentabilidade, índice de 

desenvolvimento sustentável, desmatamento, 

barômetro da sustentabilidade, degradação florestal 

e transição florestal.

14 13
Brasil, Estados Unidos e 

Canadá.
2 artigos

Alterações climáticas, sustentabilidade, pegada 

hídrica, gerência de água, gado e mudança de uso 

da terra.

15 11
Estados Unidos, Ucrânia e 

Brasil.
1 artigo

Emissões de gases, meios de subsistência, finanças 

baseadas em resultados e crédito rural.

24 11 Brasil. 4 artigos
Comunidades, mineração, conflitos, 

sustentabilidade e licença social para operar.
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destacam-se: o desmatamento, as políticas ambiental, florestal e de uso da terra, a agricultura e 

as questões climáticas referentes a alterações, mudanças e emissões de gases.   

 

4.3 Fenômeno Intelectual 

 

 A análise do fenômeno intelectual se deu através da coocorrência de palavras com o uso 

do software KH Corder. Esta análise ocorre em relação as palavras presentes nos títulos, 

resumos e palavras-chave dos artigos selecionados, e tais informações foram unificadas 

formando-se um texto concatenado para cada artigo.  

O primeiro procedimento realizado foi criação da listagem de frequência de palavras 

(figura 9). Como já esperado as palavras amazon, development, sustainable e sustainability 

estão no topo desta lista já que fizeram parte dos descritores utilizados para a seleção dos 

artigos. Vale chamar atenção ao fato de que as palavras development e sustainable foram 

listadas de forma separadas pois assim abrangeram derivações diferentes, e não apenas, a do 

desenvolvimento sustentável. No caso da existência de algum filtro para desconsiderá-las, 

quando separadas, alguns temas atrelados a elas não seriam contabilizados para a análise. Como 

por exemplo em relação ao tema desenvolvimento perderiam-se as derivações: regional, 

econômico, territorial, das nações, de fronteiras, rural entre outros presentes nos artigos, assim 

como em relação ao tema sustentável onde não seriam consideradas as derivações: energia, 

processos, mudanças, concepções, relacionamentos, etc. 

Então, desconsiderando estas palavras por também serem utilizadas como descritores 

de busca, surgem nas primeiras posições os verbos be e have. Como nesta pesquisa o foco são 

palavras temáticas que derivam ou estão interligados a Amazônia, passasse então a valorizar o 

que o software categoriza como substantivo ou adjetivo, ignorando as outas classes gramaticais. 

Sendo assim as palavras com maior frequência, classificadas entre as primeiras 20 posições, 

foram: forest, environmental, community, management, social, policy, region, study, Brazil, 

state, deforestation. 
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Figura 8 – Lista de Frequência de Palavras 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Dentre os principais temas o Brasil aparece como a nação destaque entre os países que 

compõem a Amazônia. A palavra Brazil e suas derivações foram mencionadas por 192 vezes, 

frente as palavras (nações) Ecuador 62, Peru 24, Colombia 7, Bolivia 4 e Guyana 1 vez. Um 

motivo óbvio que possa explicar o número maior de pesquisas em território nacional é o fato 

do Brasil possuir a maior parte, em extensão territorial, da Amazônia; mas este fato será tratado 

apenas como pura suposição, já que este não é um dos objetivos desta pesquisa. 

 Na sequência chegou-se ao procedimento de elaboração da rede de coocorrência de 

palavras (figura 10). Neste procedimento optou-se por listar as palavras que tiveram, uma 

frequência a partir de 30 detecções, juntamente ao coeficiente de Jaccard >= 0.2, o que significa 

existir pelo menos 20% de ocorrência entre as palavras em conjunto dentro de determinado 

texto. A figura 10 possui uma legenda de acordo com o nível de frequência, ou seja, quanto 

maior o tamanho do círculo, maior é a quantidade de vezes que a palavra aparece nos artigos. 

Em relação as cores das linhas (conexões), conforme mais fortes os laços mais escuros serão as 
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linhas, e quanto aos subgrupos, estão identificados por cores distintas. A partir destas 

configurações formou-se uma rede com 83 palavras. A análise foi feita com foco nas palavras 

de maior frequência, citadas anteriormente, que estão ligadas diretamente as palavras com 

maior grau de centralidade na rede, que são: amazon, development, sustainable e sustainability. 

 

Figura 9 - Rede de Coocorrência de Palavras 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

A palavra Amazon, por ser o objeto da pesquisa, como já esperado ficou centralizada 

estando interligada a todas as outras 82 palavras tanto por laços fortes como por laços fracos, 

além de possuir ligação direta com Development Sustainable, Sustainability, region, forest, 

article, resource e analysis. 

Iniciando a análise da rede de coocorrência de palavras pela ligação com o grupo de 

tamanho maior (verde), encabeçado pelo tema desenvolvimento sustentável, é visível a 

ligação entre temas como políticas públicas, questões rurais e populacionais voltadas para a 

Amazônia brasileira.  
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Analisando a palavra policy, que está conectada diretamente a public, dentre alguns 

motivos e soluções indicadas nos artigos para orientar a criação e aplicação de políticas públicas 

pode-se mencionar:  

 a importância dos conhecimentos e práticas tradicionais para a preservação da 

biodiversidade visando formas sustentáveis de gestão e uso;  

 a participação de comunidades e dos representantes sociais para o seu aprimoramento, 

perspectiva de convivência harmônica e alinhamento positivo e sistêmico entre 

economia e meio ambiente;  

 o apoio para a transição  da economia verde, a partir de uma proposta que atenda às 

necessidades e oportunidades que a Amazônia oferece para um desenvolvimento 

diversificado;  

 o desenvolvimento local integrado para gestores que desejam criar estratégias 

competitivas na piscicultura sustentável;  

 lições direcionadas a melhoria das estratégias de subsistência dos pequenos 

cafeicultores e cacaueiros, que são grupos que envolvem milhares de famílias na região 

amazônica do Equador, sem comprometer o meio ambiente. 

Neste contexto envolvendo o desenvolvimento sustentável e as políticas públicas Grijo 

e Wenceslau (2017) afirmam que para a existência da harmonia entre o desenvolvimento  

econômico  e  o  desenvolvimento  sustentável, mudanças de comportamento e atitudes,  na  

forma  de  exploração  dos recursos  naturais, deverão ocorrer envolvendo a participação do  

cidadão, já que este possui papel fundamental para o sucesso da implantação de políticas  

públicas, e esta participação deve ser estimulada pelo governo. As políticas públicas devem 

prever que práticas direcionadas ao desenvolvimento sustentável, primeiramente devem ser 

identificadas e reconhecidas, permitindo que o ciclo de investimentos e de desenvolvimento de 

ações positivas permaneça ativo. 

 A palavra study ligada a objective também aparecem por motivos óbvios já que estão 

sendo analisados artigos científicos referentes a estudos, cada qual com seus objetivos 

específicos, sendo assim nada fora do comum que estas informações estivessem presentes nos 

resumos dos artigos. A palavra Brazil interligada diretamente a Amazônia/amazonian se 

destaca pela informação divulgada sobre a localidade estudada nas pesquisas, como já 

mencionado anteriormente a Amazônia brasileira foi o foco maior no total dos artigos. 

 Seguindo para o agrupamento de cor cinza, encabeçado pela palavra sustainability, que 

se interliga a palavra environmental, sendo esta a mais central dentro de seu respectivo 
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subgrupo e que está fazendo ponte para a palavra social além das palavras approach, impact, 

governance e Project, passa-se então a analisar os achados em relação ao meio ambiente e a 

questão social valendo destacar:  

 a marginalização dos direitos territoriais indígenas que levaram a contribuir para 

conflitos e desigualdades;  

 a apresentação de impactos de grandes projetos de desenvolvimento socioeconômico 

implantados na região amazônica;  

 a criação de benefícios através da intensificação da pecuária;  

 a análise das condições de saneamento comunitário para a observação do 

comportamento de variáveis, detectando riscos ou vulnerabilidades que podem 

prejudicar certos tipos de comunidades; 

 a responsabilidade socioambiental das empresas geralmente que se caracterizam por 

práticas que vão além das ações filantrópicas ou das exigências do governo. 

Na Amazônia a degradação do meio ambiente, mesmo que de forma direta ou indireta, 

está atrelada à questão social já que, vivenciasse nesta relação a apropriação privada de um bem 

natural que ao se transformar em mercadoria coloca em risco as condições de vida de uma 

comunidade ou sociedade. 

 Ao mencionar sobre o tema comunidade a palavra community não é a mais central 

dentro do seu subgrupo (cor vermelho), mas interliga as palavras strategy e tourism a palavra 

management. Dentro deste contexto e interligações de temas os artigos trazem resultados como:  

 o surgimento de novas formas de consumo dentro do turismo comunitário, destacando-

se como uma das atividades em direção ao desenvolvimento sustentável das populações; 

  a criação de estratégias para melhorar as relações com a comunidade, as condições de 

trabalho e os benefícios sociais e econômicos;  

 garantir e potencializar a manutenção do ambiente cultural e ecológico na região 

amazônica, eixos que são pouco considerados nas iniciativas de turismo sustentável;  

 a criação de projeto piloto focado no extrativismo da castanha do Brasil para consolidar 

o manejo comunitário em reserva florestal de assentamento coletivo; 

 a eclosão de conflitos sociais como manifestação de descontentamento de comunidades 

em áreas de influência da mineração é um fenômeno recorrente, mesmo diante a 

esforços da indústria para reduzir os impactos socioambientais à luz dos novos valores 

da sustentabilidade. 
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Dentro desta linha de resultados, os artigos buscaram estudar sobre comunidades 

sustentáveis em que seus moradores prezando pela sustentabilidade, juntamente a preservação 

de recursos naturais buscam por uma conscientização social favorável, mas também necessitam 

de técnicas de planejamento, empatia, senso de coletividade, organização e o conhecimento de 

outras técnicas necessárias para a sobrevivência do ecossistema amazônico. 

Na outra ponta de interligação do grupo encabeçado pela palavra management está 

presente a palavra state que interliga ao grupo vermelho as palavras Pará, munipality, level e 

indicator. Através de achados, percebe-se a iniciativa de pesquisas no estado do Pará, com 

destaque para aplicações e resultados como:  

 práticas ecologicamente mais corretas adotadas por empresas residentes no estado que 

visam a redução de custos, diminuindo o uso de recursos naturais, como água e energia 

elétrica, e cumprindo a legislação ambiental como forma de evitar multas e embargos; 

  levar em consideração a diversidade local de atores e complexidade de contextos, 

através de ajustes das normas sociais que conectam as roças ao manejo florestal, sendo 

uma condição crítica para a eficácia do manejo florestal comunitário, como também 

para a modalidade de reforma agrária ambiental;  

 utilizar o zoneamento topoclimático para subsidiar estratégias de plantio florestal, 

subsidiando políticas públicas de sustentabilidade no estado para suprir a necessidade 

de investimentos em qualidade de serviços, cadeias produtivas, ordenamento do 

território e gestão ambiental para melhorar os níveis de sustentabilidade; 

  mensurar a sustentabilidade ambiental da geração de energia elétrica consumida pelo 

setor industrial paraense. 

As pesquisas realizadas no estado do Pará buscando alternativas sustentáveis 

abrangiram atenção desde a questão comunitária local e cadeias produtivas, até a questão 

empresarial de legimitação ambiental e também mensurando o consumo de energia elétrica 

demonstrando como a sustentabilidade pode esta presente em cada locus.   

 A última entre as palavras mais frequêntes é a palavra forest que esta fazendo o papel 

central dentro do seu grupo (laranja/amarelo) com vínculo direto com as palavras 

deforestantion, land e conservation. Muito presente junto ao tema floresta amazônia  ganha 

destaque o tema desmatamento, que também foi uma das palavras de maior frequência. O tema 

desmatamento em alguns dos seus achados informa que durante uma década o governo 

brasileiro fortaleceu significativamente a aplicação das leis florestais, e com isso o valor das 

terras florestadas aumentou em relação às terras desmatadas e o valor das terras recém 
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desmatadas diminuiu. Estes achados buscam a compreensão da trajetória de retornos à terra 

após o desmatamento tropical, fato este de tamanha importância pois a eficácia das políticas 

para limitar o desmatamento, promover o reflorestamento e encorajar a intensificação agrícola 

depende dos valores das terras florestadas e desmatadas para os agricultores nos quais esses 

valores são mantidos. Juntamente a questão do desmatamento também existe muita 

preocupação quanto a conservação da floresta e o uso da terra através de produções agrícolas e 

também com atenção para as mudanças climáticas  resultantes desta atividade. 

 Uma outra forma de se fazer uma avaliação das palavras é analisar o quanto elas estão 

próximas. Este procedimento recebe o nome de Cluster Hierárquico de Palavras e faz uso da 

medida paramétrica Jaccard ao invés da distância mediana. A análise de clusters basicamente 

pega pares de palavras e faz uma avaliação por agrupamentos avaliando caso a caso quais pares 

tem mais similaridade, adicionando e comparando a outras palavras até chegar ao ponto em que 

terá o menor desvio médio entre estes agrupamentos (figura 11).   

Conforme observa-se na figura 11, foram formados um total de 9 clusters separados por 

cores distintas. Como gerou uma imagem de tamanho grande, optou-se por dividi-la em duas 

partes e alinhá-las lado a lado para melhor visualização. Feito isso, a direção para análise é de 

cima para baixo e da esquerda para a direita, pois a lógica de combinação por clusters segue 

uma estrutura de organograma na vertical direcionado por linhas a direita de cada palavra e em 

sequência à direita de cada cluster que foram comparados até chegar em um ponto final quanto 

à similaridade. Antes de chegar à última comparação por similaridade percebe-se que dentre os 

9 clusters, os 6 (salmão, azul claro, amarelo, azul escuro, verde claro 1, lilás) primeiros são 

mais similares, assim como os 3 (verde escuro, rosa, verde claro 2) últimos.  

Durante a análise visualiza-se a divisão individual dos clusters em níveis internos. A 

linha pontilha na vertical é o limite entre a fragmentação em nível interno e a fusão entre um 

cluster diferente (nível externo). Em nível externo as comparações entre clusters fluem até 

chegar em um nível macro de similaridade. Expostas tais observações, a análise tem início pelo 

cluster com o maior número de palavras (verde claro 2) presente no agrupamento menor que 

possui 3 clusters.  

 O maior cluster (verde claro 2) foi composto por 17 palavras que envolvem temáticas 

sobre o turismo, comunidades, análise das atividades e pesquisas sobre o meio ambiente, ações 

ecológicas e abordagem, prática e conhecimentos de empresas/companhias. Este cluster está 

ligado por similaridade em nível 1 ao de cor rosa que agrupa temas como gestão no estado do 

Pará e em nível micro a indicadores de municipalidade.  
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Figura 10- Clusters de Palavras 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

O cluster de cor verde escuro apresenta em sua composição os três principais descritores 

da pesquisa Amazon, Development Sustainable e Sustainability, destacando estudos com 

resultados para as esferas social e econômica. Assim os clusters verde claro 2 e rosa, ao 

juntassem ao cluster verde escuro por similaridade em nível 2, formam uma combinação 

temática mais focada para comunidades, turismo e atividades e práticas empresariais que 

buscam o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, com destaque para a palavra Pará, 

o que indica uma quantidade significativa de pesquisas com foco neste estado. 

Já o agrupamento maior, com 6 clusters, teve maior similaridade quanto aos temas 

estudados. Os clusters lilás e verde claro 1 possuem similaridade em nível 1, com temas como 

recursos naturais, conservação, renda, população local e estratégia, e estes temas possuem mais 

similaridades com o cluster azul escuro, em nível 2, somando-se as temáticas: políticas 
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públicas, uso da terra e desmatamento de florestas brasileiras. Com a fusão destes temas nasce 

o interesse e preocupação com o uso e consumo dos recursos naturais além da atenção voltada 

para a população local. 

Quanto à similaridade entre os clusters azul claro e amarelo os temas, em nível 1, que 

se entrelaçam são: população indígena equatoriana, governança, sistemas rurais, avaliação de 

impacto e processo regional. Passando para o nível 2 quando comparados aos temas do 

agrupamento anterior percebe-se que a atenção e preocupação com a população local segue 

como tema principal e a partir deste ponto convergindo com a governança. 

O cluster na cor salmão só possui similaridade com os outros 5 quando estes chegam ao 

terceiro nível de análise. No cluster (salmão) todos os temas estão ligados a questão de mudança 

climática e produção e intensificação agrícola. Sendo assim vão convergir com os outros 5 

clusters formando o tema governança de recursos naturais após a análise final em nível 4, 

onde as palavras mais similares entre todos os 9 clusters foram comparadas até este último 

nível.  

Seguindo com a análise, o próximo procedimento foi realizado através da técnica de 

Variáveis x Palavras. Nesta técnica um elemento externo (variável) aos textos foi introduzido 

para direcionar a análise. Com o intuito de se entender a importância e quais os temas foram os 

mais estudados durante o laço temporal (2016 – 2021) a variável Ano foi escolhida para tal 

procedimento. Na figura 12 é ilustrado o desenho da Rede de Variáveis (Ano) x Palavras. As 

palavras foram representadas por círculos em cores de acordo com o número de conexões 

diretas (degree) e estes círculos possuem tamanhos distintos de acordo com a frequência em 

que cada palavra aparece nos artigos. A análise foi realizada de forma cronológica crescente. 

Sendo assim, o ano de 2016 percebe-se que está totalmente ligado aos descritores da 

pesquisa tendo como os temas mais pesquisados a análise de resultados na região amazônica, 

com bastante ênfase para a dimensão social. Em comparação com os outros anos pode-se 

concluir que, quanto aos temas projetos e mudanças (climáticas, uso de recursos, econômica, 

sociocultural), levando em consideração o padrão de frequência, foram estudos quase que 

exclusivos para este ano. Através de projetos que propõem mudanças foi possível diminuir as 

emissões de gases de efeito estufa, reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento rural 

sustentável no bioma amazônico, tendo como resultados a restauração de terras desmatadas e 

degradadas promovendo a adoção de tecnologias agrícolas de baixo carbono. 
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Figura 11 – Rede de Variáveis (Ano) x Palavras 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

O ano de 2017 esteve mais diretamente ligado ao descritor desenvolvimento sustentável 

e quando comparado a pesquisas do ano anterior, teve maior diversidade entre temas, com 

destaque para estudos em economia, conservação e desmatamento, estes quase que 

exclusivos de acordo com o padrão de frequência, e também a aplicação de políticas, recursos, 

gerenciamento e meio ambiente, com grande foco em pesquisas realizadas no Brasil. Dentre as 

pesquisas foi abordada a lacuna na literatura sobre a posição dos jovens que habitam em áreas 

periurbanas próximas a unidades de conservação, acreditando que esses fatores podem lançar 

algumas luzes sobre a importância dos resultados intangíveis de projetos de desenvolvimento e 

conservação sustentável, com a intenção em despertar nestes jovens a percepção sobre os seus 

papéis no que diz respeito à conservação, educação, empregos e suas aspirações futuras. 

Em 2018, que também foi um ano muito conectado aos descritores de pesquisa, os temas 

principais foram bem similares com os dos anos anteriores, por este motivo é visível notar o 

ano de 2018 posicionado entre os anos de 2016 e 2017. Foi o período com o mais variado 
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número de temas já que neste ano ocorreu o maior número de pesquisas de acordo com os 

resultados do filtro de busca.  Devido a isso se diferencia dos anos anteriores por estudos mais 

frequentes quanto aos temas floresta e uso da terra. Compreender a trajetória de retornos à 

terra imediatamente após o desmatamento tropical é primordial para a eficácia das políticas 

para limitar o desmatamento, promovendo assim o reflorestamento e encorajando o processo 

de intensificação agrícola que depende diretamente dos valores das terras florestadas e 

desmatadas. 

Já em 2019, foi o ano em que se realizou o menor número de pesquisas, mas com o 

maior número de temas quase que exclusivos de acordo com o padrão de frequência. Como 

pôde-se observar na figura 12, este ano não possui conexão direta com os descritores. Um dos 

motivos que possa explicar tal fato é a pouca ou não declaração clara de seus autores em relação 

aos descritores de pesquisa. Foi um ano em que estiveram mais presentes assuntos como 

modelos e indicadores de área. Os modelos de indicadores de sustentabilidade irão refletir 

principalmente o estado do meio ambiente porém, estes indicadores não permitem identificar o 

estado dos atores responsáveis e ainda assim não contribuem para a formulação de objetivos e 

metas específicos para cada um desses atores responsáveis, además os indicadores de 

desenvolvimento sustentável são elaborados e medidos por entidades de nível superior e 

direcionados aos níveis regionais e nacionais, utilizando-se de uma abordagem top down.  

No ano de 2020, que também foi um ano totalmente conectado aos descritores de 

pesquisa, os temas que aparecem com certo nível de exclusividade são análises, local e estado, 

juntamente com políticas públicas e meio ambiente. Também foi um ano em se teve grande 

foco em pesquisas realizadas no Brasil. No Brasil, as taxas de desmatamento estiveram em 

queda logo após a virada do milênio, e isso se deve de forma significativa a aplicação da política 

ambiental. Dentre as pesquisas realizadas houve a implantação de uma estrutura de ecologia 

política histórica para analisar como décadas de mudanças na fronteira agrária e conflitos de 

terra entre os atores locais interagiram com os debates sobre políticas nacionais em mudança 

para o meio ambiente. 

Por fim no ano de 2021 foram trabalhados temas parecidos com os do ano de 2018, mas 

além da questão do uso sustentável das florestas, recursos e gerenciamento, também ganhou 

destaque o tema comunidade, sendo o ano que estudou este tema quase que exclusivamente. 

As empresas podem estabelecer estratégias eficazes de sustentabilidade para melhorar o padrão 

de vida em comunidades. Os resultados afirmam que conhecimentos e práticas tradicionais são 

necessários para a preservação da biodiversidade, e também para orientar políticas públicas e 
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sistemas de gestão de recursos naturais, visando formas sustentáveis de gestão e uso da 

biodiversidade dentro de comunidades. 

Vale observar que para os temas descritos anteriormente como quase que exclusivos, 

não significa afirmar que estes temas não foram estudados em outros anos. Para o melhor 

entendimento da figura 12, que utiliza a medida degree e um padrão de frequência, foi 

considerado para nível de análise a disposição e o posicionamento próximo das palavras e a 

ligação exclusiva a cada variável (ano), considerando assim que tais temas foram os focos 

principais das pesquisas em cada ano. Para consultar a lista com as 10 palavras mais frequentes 

em cada ano verificar o apêndice c – variáveis (ano) x cabeçalhos. 

Chegando na última parte da análise do fenômeno intelectual tem-se um novo 

procedimento a ser verificado, novamente realizado, através da técnica de Redes de Variáveis 

x Palavras, mas desta vez tal procedimento foi executado utilizando-se a variável externa 

Pesquisador (figura 13). 

Com o intuito de conhecer com quais temas os principais pesquisadores possuem maior 

afinidade, este último procedimento gerou através do desenho representado na figura 13 uma 

rede com os 19 principais temas associados a pesquisadores específicos. As palavras foram 

representadas através dos ícones em formato de círculos, e estes possuem cores distintas de 

acordo com o número de ligações, já os pesquisadores foram representados pelos ícones em 

formato de quadrado na cor vermelha. Foi escolhido um artigo desenvolvido por um 

pesquisador relacionado a um dos 19 temas específicos para analisar os resultados de sua 

pesquisa e sua relação com o tema. Foram comentados os temas que possuem ligação com até 

3 pesquisadores (nível 3 degree).  

Os círculos na cor azul são os que possuem o maior número de pesquisadores, 

representados pelas palavras cattle e emission, com 17 e 10 ligações respectivamente. Dentre 

os 17 pesquisadores que realizaram pesquisa sobre o tema gado, Ermgassen et. al (2018) 

pesquisaram sobre como o Brasil pode conciliar o aumento da produção agrícola com a proteção 

de sua vegetação natural remanescente, fornecendo resultados de seis iniciativas na Amazônia 

brasileira que estão melhorando a produtividade do gado na produção de carne e laticínios, ao 

mesmo tempo que apoia o cumprimento do Código Florestal Brasileiro. Em relação ao tema 

emissão Newton et. al (2016) participaram na pesquisa sobre um projeto rural sustentável que 

teve como intuito diminuir as emissões de gases de efeito estufa, reduzir a pobreza e promover 

o desenvolvimento rural sustentável nos biomas Amazônia e Mata Atlântica, oferecendo uma 

visão dos possíveis mecanismos para promover a restauração florestal em terras privadas. 
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Figura 12 - Rede de Variáveis (Pesquisador) x Palavras 

                 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

   

Sobre a palavra  ecological  Macedo e Simonian (2019) entrevistaram publicitários a 

respeito de como eles autoavaliavam-se sendo contribuintes para transformar a sociedade de 

consumo em uma nova sociedade baseada na eficiência econômica, igualdade social e 

equilíbrio ecológico.   

A palavra Pará, foi destaque no artigo de Souza Silva e Vieira (2016) que analisaram o 

nível de sustentabilidade dos assentamentos rurais no estado, por meio do Barômetro de 

Sustentabilidade, selecionando 4 temas (social, econômico-produtivo, organizacional e 

ambiental) e 28 indicadores extraídos de uma avaliação socioambiental do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Em outra pesquisa Ferreira e Vieira (2018) 

identificaram o cenário de sustentabilidade na região metropolitana de Santarém, estado do 

Pará, durante os anos de 2000 a 2010, beseada no Sistema de Índices de Sustentabilidade 

Urbana utilizando-se de 3 índices, 10 indicadores e 19 variáveis. 

Os pesquisadores Anderson, Asner e  Lambin (2019) ficaram associados a palavra 

commitment ao examinar todas as concessões alocadas de forma privada na Amazônia peruana 

para determinar se os compromissos de sustentabilidade contribuem para taxas de 
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desmatamento mais baixas. Assim como Stabile et al. (2019) que estão associados a palavra 

intensification, que através da sua pesquisa estimularam a adoção de tecnologias para a 

intensificação sustentável, ajudando a cumprir as metas de produção local e a crescente 

demanda internacional por produtos agrícolas.  

Quanto a palavra soil, Roboredo,  Bergamasco e Elisa (2016) construíram um índice 

agregado de sustentabilidade socioambiental derivado da incorporação de indicadores de 

qualidade do solo, água e vegetação, organização social e variáveis socioeconômicas, com o 

objetivo em avaliar a qualidade socioambiental geral em uma microbacia hidrográfica no sul 

da Amazônia. 

Por fim chegando a palavra tourism, Reyes, Machado e Ortega (2016) apresentaram 

uma estratégia para a gestão integrada do turismo comunitário, através dos princípios da 

cooperação e colaboração entre partes interessadas na região amazônica do Equador, 

direcionada a como o turismo agrega benefícios para o desenvolvimento local, especialmente 

para as comunidades. 

Em suma percebe-se que os pesquisadores, em relação a um critério de análise 

individual, estão realizando mais pesquisas com foco para a esfera da sustentabilidade 

ambiental já que os temas emissão, ecológico, solo, intensificação, água, clima e indicador 

foram os preferidos. Em segundo lugar aparece a esfera da sustentabilidade social com destaque 

para os temas compromisso, ação, governança e conhecimento. Já a esfera da sustentabilidade 

econômica surge através dos temas gado, empresa e turismo.  

 

4.4 Integração entre os Fenômenos Social e Intelectual 

  

 Como mencionado por Guarido Filho (2008, p. 176) “o processo de construção do 

conhecimento envolve a influência recíproca entre as dimensões social e intelectual.”. Ainda 

na visão deste autor, faz sentido acreditar que pesquisadores que possuam e compartilham 

relacionamentos tenham maiores probabilidades em elaborar perspectivas comuns e que 

venham a direcionar suas produções científicas, dessa forma, diferenças de ênfases e de 

fundamentos tem chances de estarem expressas na base de referências que um determinado 

conjunto de pesquisadores apresentam em suas produções.  

 Tais questões foram tratadas nos dois tópicos anteriores investigando-se, primeiramente, 

a formação de componentes e a delimitação através de grupos coesos de pesquisadores com 

relação à sua estrutura social e, na sequência, a partir da verificação de diferenças 

quanto a sua respectiva estrutura intelectual, consideradas e analisadas por meio de redes de 
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coocorrência de palavras (frequência, clusters, clans e variáveis). Na figura 14 é exposta a rede 

de variáveis (Clans) x Palavras para analisar como os fenômenos sociais e intelectuais se inter-

relacionam e o que dizem sobre a Amazônia. 

 

Figura 13 – Rede de Variáveis (Clans) x Palavras 

 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

 Na figura 14 os 24 clans que foram formados através da aplicação da medida 2-clan são 

representados pelos ícones em formato de quadrado na cor vermelho e as palavras/temas são 

representadas pelos ícones em formato de círculo em cores distintas de acordo com o número 

de ligações entre os clans.  

 Os clans de número 1 e 2 são formados pelos pesquisadores que compõem o maior 

componente da rede e se diferenciam apenas pela quantidade e, presença ou ausência de algum 

pesquisador dentre os 31 que formam este componente. Sendo assim os 4 artigos que compõem 

os dois clans foram os mesmos. O Clan 1 abordou com mais ênfase o tema 
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incêndio/queimadas, já o clan 2 o tema fronteira. Porém estes dois clans possuem como 

ligação a palavra commitment e desta coesão, já que estamos dentro de um mesmo componente, 

cabe destacar a criação de critérios para avaliar a eficácia potencial de compromissos 

relacionados ao desmatamento zero para a redução do desmatamento na cadeia de suprimentos 

de empresas, além da prática em examinar concessões alocadas de forma privada na Amazônia 

peruana para determinar se compromissos de sustentabilidade correspondem a taxas de 

desmatamento mais baixas. 

 O clan de número 2 é o que possui o maior número de ligações nesta rede, com 5 

conexões no total. Ele esta interligado aos clans de números 10 e 14 através do tema clima. 

Neste caso são clans que estão em componentes diferentes mas interligados pelo tema. E sobre 

este tema as pesquisas informam que o desmatamento associado à expansão da agricultura, 

particularmente da pecuária extensiva, continua sendo um desafio urgente para o 

desenvolvimento sustentável e os esforços de mitigação do clima na Amazônia. Outra questão 

relacionada ao tema é quanto a participação indígena na coleta sistemática de dados e na 

interpretação dos resultados, o que é essencial, para distinguir entre as forças socioeconômicas 

e climáticas para avaliação de impactos. São clans distintos mas que pesquisam sobre o clima 

amazônico utilizando-se de padrões de sustentabilidade, mitigação das mudanças climáticas, 

política de uso da terra, políticas ambientais florestais, escalas temporais, mudança no uso da 

terra e também estudando sobre as alterações climáticas na região. 

 O clan de número 14 também esta associado a outros 3, sendo que desses esta interligado 

primeiramente aos clans 6 e 17 através do tema água. E como na análise anterior, são clans 

localizados em componentes distintos. Em uma das pesquisas, a falta de água potável, que é um 

item essencial para a melhoria da qualidade de vida da população ribeirinha, foi o principal 

motivo para o desenvolvimento do artigo, pois estes povos utilizam os rios como a principal 

fonte de consumo de água e sem possuir nenhum tratamento. Em outra pesquisa se concluiu 

que o aumento da produção agrícola exigirá o manejo de reservatório e da água de irrigação 

para reduzir a ameaça potencial de escassez de água. Estes clans combinam entre si pois 

trabalham com pesquisas que envolvem ilha de desenvolvimento sustentável, alterações 

climáticas, déficit hídrico, pegada hídrica, gerência da água, chuvas e o barômetro de 

sustentabilidade.  

O clan 14 também esta interligado ao clan 5 através do tema intensificação, e nesta 

interligação de grupos coesos os estudos em comum abordam sobre a intensificação sustentável 

que surgiu em resposta ao aumento da demanda mundial por alimentos, e através dela é possível 

harmonizar a relação da sociedade com o meio ambiente. Desta configuração surgem então 
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questões sobre carne animal, laticínio, desmatamento, pecuária, poupar terras, terras não 

designadas e sobre mudanças no uso da terra. 

 O Clan 5 por sua vez se interliga ao de número 12 através do tema gado. Esses clans 

associam o problema do desmatamento à expansão da agricultura, particularmente da pecuária 

extensiva, que continua a ser um grande desafio para o desenvolvimento sustentável e, embora 

grandes esperanças tenham sido colocadas no potencial de intensificação da pecuária de baixa 

produtividade com o objetivo de poupar terras para outros usos agrícolas, a produtividade do 

gado no bioma amazônico permanece baixa, não sendo possível perceber ganhos teóricos de 

produtividade na prática. Nesta interligação os temas são parecidos quando comparados com a 

ligação do clan 5 com o 14, mas aqui além do desmatamento e da pecuária também estão 

presentes as abordagens de paisagem, laticínio, meios de subsistência e o código florestal 

brasileiro além da combinação com outras políticas. 

 Seguindo o outro sentido de direção entre as ligações desta rede, o clan 1 também é 

interligado ao de número 24 pelo tema empresa. E nesta configuração destaca-se, a respeito 

dos compromissos de desmatamento zero que as empresas adotam para sinalizar sua intenção 

de reduzir ou eliminar o desmatamento como uma iniciativa voluntária em busca da 

sustentabilidade, e já que cada empresa define suas próprias metas de compromisso e 

mecanismos de implementação, o conteúdo de tais compromissos varia significamente. Nesta 

integração os clans se comunicam por questões como de cadeias de mantimentos, certificação, 

compromisso com a sustentabilidade, compromissos corporativos, políticas ambientais 

voluntárias, licença social para operar e indicadores de sustentabilidade. 

 O clan 24 além da interconexão mencionada anteriormente, com o clan 1, também 

possui ligações com os clans 4, 11 e 22. O clan 24 juntamente com o clan 4 são os que possuem 

a segunda maior ligação de temas com outros clans, totalizando 4 conexões para cada. E o tema 

projeto é o responsável por caracterizar a ligação entres estes dois clans (24 e 4). Em relação 

aos projetos pesquisados vale destacar que os efeitos do contexto e dos níveis locais de 

aceitação são responsáveis pelo sucesso ou fracasso dos projetos de desenvolvimento 

sustentável; com isso as políticas de reforma agrária, por exemplo, são caracterizadas por 

impactos negativos para o meio ambiente, mas ao mesmo tempo positivos em relação a 

qualidade de vida das populações locais. Em outros achados afirma-se que os projetos de 

mineração podem afetar a qualidade de vida das comunidades do entorno devido a impactos 

ambientais, econômicos e sociais. Os projetos contemplam agricultura familiar, análises inter-

classes, física do solo e são direcionados para legitimar as licenças sociais de operação e 

também para o uso de indicares de sustentabilidade. 
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 Finalizando com as ligações do clan 24 menciona-se as ligações deste com os clans 11 

e 22, através dos temas município e percepção respectivamente. Da coesão com o clan 11 

aparecem questões relacionadas a comunidades, conflitos, mineração, índice de 

desenvolvimento sustentável, regiões metropolitanas, degradação e transição florestal. E em 

relação a coesão quanto ao clan 22 surgem questões de fronteira local, gestão, turismo, 

consumo, conflitos e indicares de sustentabilidade. Continuando a análise com o clan 22 no 

sentido da extremidade, neste ponto da rede ele é interligado ao clan 7 pelo tema pesquisa, 

surgindo como assuntos o trabalho não agrícola, recursos florestais, endogeneidade, 

publicidade e consumo. Do clan 7 até a extremidade final desta parte da rede existem as 

conexões entre o clan 7 e 8 através do tema equatoriana, e sucessivamente do clan 8 e 21 pelo 

tema turismo. 

 O clan 4 ainda se interliga aos clans 3, 20 e 23 respectivamente pelos temas solo, 

amazônico e sistema. Agroecossistemas, física do solo, grilagem de terras, conflito de recursos 

e agricultura familiar são as questões que envolvem a inter-relação com o clan 3. Região 

Amazônica Brasileira, Região Amazônica Equatoriana, indígenas amazônicos e mulheres são 

os assuntos que interligam o clan 4 com o clan 20. Assim como agroecossistemas, inventário e 

matéria orgânica que fazem a conexão entre os pesquisadores do clan 4 com o do clan 23. 

Chegando na extremidade desta ligação a partir da conexão entre os clans 3 e 15 pelo tema 

carbono surgem as preocupações sobre: emissão de gases, finanças baseadas em resultados, 

crédito rural e pequenos proprietários. E por fim a última interligação desta extremidade se dá 

entre os clans 15 e 13 pelo tema implementação. 

 Como pode ser observado esta configuração formada entre Clans x Palavras é uma rede 

pouco fragmentada. Mesmo assim ainda existem 3 clans quase que totalmente isolados, como 

no caso dos clans 9, 18 e 19 interligados pelo tema inovação. Esta configuração é uma situação 

parecida com a dos clans 1 e 2 onde todos os pesquisadores que os compõem fazem parte do 

mesmo componente e diferenciam-se pela presença ou ausência de alguns pesquisadores em 

específico, mas neste caso a configuração é formada por uma espécie de triangulação já que são 

3 clans com sobreposição de membros.  

Em seus achados identificou-se a importância do diagnóstico, como passo inicial, no 

processo de intervenção estratégica para a inovação sustentável. Juntaram-se também os 

elementos necessários para a discussão sobre a importância dos aspectos locacionais de público-

alvo para a formulação de políticas públicas de inovação, especialmente aquelas relacionadas 

ao meio ambiente. Derivados desta triangulação de coesão entre pesquisadores e palavras, 
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surgem questões como capacitação, criatividade, gestão da inovação, intervenção inovadora, 

inovação sustentável e inovação em pequenas empresas. 

Ao realizar a integração entre os clans formados por grupos coesos de pesquisadores de 

diferentes areas e diferentes filiações, percebe-se haver forte relação temática mesmo estes 

clans estando em diferentes componentes. Dentre os 24 clans a maioria foi composta por uma 

configuração única entre seus membros, porém mesmo assim ainda ocorreu a sobreposição de 

alguns pesquisadores entre grupos, mesmo que em um número pequeno. A partir do objeto 

Amazônia direcionados para o desenvolvimento sustentável e para a sustentabilidade, vários 

temas ou questões surgiram dentre os objetivos, análises, discussões e resultados nos artigos 

selecionados. Entre estas derivações se destacam os temas desmatamento e inovação que 

foram estudados por clans totalmente desconectados, mas com o foco em comum que foi a 

busca por melhorias e práticas sustentáveis para a Amazônia.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Conforme exposto nas partes iniciais desta pesquisa, o bioma Amazônico é de interesse 

de toda a humanidade de forma que os 160 artigos selecionados em periódicos classificados 

como da área das ciências sociais e direcionados para o desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade foram bastantes variados quanto aos seus objetivos, resultados e aplicações 

práticas. Estas pesquisas tiveram a participação, além de pesquisadores locais, de muitos 

pesquisadores externos a Amazônia, pesquisadores estes residentes na América do Norte, 

Europa e Oceania. O potencial laboratório natural e a riqueza em genes e espécies que a 

Amazônia possui, quebram as barreiras continentais da pesquisa.  

 Dentre os resultados obtidos com a ARS, as medidas de centralidade juntamente com a 

medida n-clan, tornou possível visualizar através de imagens (conexões) e identificar quem são 

os 534 pesquisadores e as suas 202 instituições (filiações), como também os grupos sociais que 

eles fazem parte e os 14 pesquisadores que trabalharam de forma individual. Como já era 

esperado, por se tratar de uma rede temática, a sua configuração em relação a distribuição de 

componentes caracterizou-se por ser bastante fragmentada tendo o seu maior componente com 

31 pesquisadores e com uma média aproximada de 4,5 pesquisadores por componente. 

O grupo que compõem o maior componente, liderados pelos pesquisadores Rachael D. 

Garrett e Yann le Polain de Waroux, dominaram as primeiras posições das medidas de 

centralidade muito por influência do tamanho do componente em relação aos outros 

componentes formados na rede. Este fato por si só, já colocou grande parte dos nomes presentes 

neste maior componente nas primeiras posições, principalmente quanto as medidas de 

centralidade de grau e de proximidade.  

Pela medida de centralidade de intermediação foi possível se ter uma visão mais 

homogênea desta rede de pesquisadores. Pensando no crescimento do número de nós e laços e 

com o intuito de visualizar uma rede menos fragmentada onde a comunicação entre 

pesquisadores, clans e componentes possa fluir de forma mais eficaz, esta medida pode ser 

considerada como a mais importante para a rede por ultrapassar as barreiras de 

incompatibilidades metodológicas, institucionais ou pessoais (interpessoais). 

 Diante a formação dos 24 clans ficou visível a ideia de que mesmo dentro de um 

componente a coesão não é garantida entre todos os seus membros. Como exemplo no caso dos 

clans 1 e 2 onde o primeiro foi composto por 29 pesquisadores e o segundo por apenas 8, sendo 

que todos pertencem ao mesmo componente e tendo os mesmos artigos trabalhados em ambos 

os clans, mas quando se fragmentam por coesão, a formação se torna bem mais exclusiva como 
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no caso do clan 2. Outro exemplo foram os clans de número 9, 18 e 19 que pertencem ao mesmo 

componente formado por 13 pesquisadores, mas quando aplicada a medida 2-clan formaram-

se três agrupamentos distintos com 9, 7 e 7 pesquisadores respectivamente, mesmo ocorrendo 

a sobreposição de alguns nomes. 

Ao se avaliar o fenômeno intelectual, inspirado na Lei de Zipf que analisa a frequência 

de ocorrência de palavras, fez-se o uso da análise de coocorrência de palavras encontrando-se 

as com maior frequência, sendo elas: forest, environmental, community, management, social, 

policy, region, study, Brazil, state e deforestation. Esta frequência de palavras deixa claro que 

os pesquisadores estão bem atentos e preocupados quanto a questão do desmatamento da 

floresta amazônica, pesquisando mais sobre as esferas social e ambiental e também interessados 

nas comunidades locais e na aplicação de políticas na região amazônica. 

Quanto a análise da rede de coocorrência formada pelas principais palavras existentes 

nos artigos com a aplicação da técnica de comparação por similaridade, entre os clusters de 

palavras, resultou no tema  governança de recursos naturais. A aplicação deste tipo de 

governança na Amazônia tende a atuar como um conjunto de políticas sobre a gestão da 

propriedade e distribuição das receitas para maximizar sua contribuição ao desenvolvimento 

sustentável, tornando-se um tipo de governança sustentável com a capacidade de permitir o uso 

do ambiente e diminuindo impactos negativos que virão a ocorrer. Devido a isto, a 

sustentabilidade pode ser considerada como um elemento ligado à governança e ao 

desenvolvimento econômico de forma responsável. 

Por fim ao integrar os fenômenos social e intelectual, pode-se concluir quais são os 

principais temas de interesse que os pesquisadores estão analisando e debatendo sobre a 

Amazônia, guidados pelo desenvolvimento sustentável e pela sustentabilidade, com destaque 

para: incêndio, queimadas, fronteira, desmatamento, clima, padrões de sustentabilidade, 

mitigação das mudanças climáticas, política de uso da terra, políticas ambientais florestais, 

escalas temporais, mudança no uso da terra, água, ilha de desenvolvimento sustentável, déficit 

hídrico, pegada hídrica, gerência da água, chuvas, barômetro da sustentabilidade, 

intensificação, carne animal, laticínio, pecuária, gado, poupar terras, terras não designadas, 

empresas, cadeias de mantimentos, certificação, compromisso com a sustentabilidade, 

compromissos corporativos, políticas ambientais voluntárias, licença social para operar, 

projetos, agricultura familiar, análises inter-classes, física do solo, municipalidade, percepção, 

gestão, turismo, consumo, conflitos, trabalho não agrícola, recursos florestais, endogeneidade, 

publicidade, groecossistemas, grilagem de terras, conflito de recursos, agricultura familia, 

indígenas amazônicos, mulheres amazônicas, comunidades, mineração, degradação, transição 
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florestal, inventário, matéria orgânica, carbono, emissão de gases, finanças baseadas em 

resultados, crédito rural, pequenos proprietários, implementação, capacitação, criatividade, 

inovação, gestão da inovação, intervenção inovadora, inovação sustentável e inovação em 

pequenas empresas.    

Por mais que apareçam temas preocupantes e que estão ocorrendo cada vez mais com o 

passar dos anos como por exemplo: o desmatamento, as queimadas, a degradação, grilagem de 

terra, conflitos por recursos e o déficit de água; soluções sustentáveis aparecem em um número 

maior, mas só se tornarão eficazes quando colocadas em prática no bioma amazônico. Sendo 

assim, um tema que aparece em destaque é quanto a inovação sustentável, que traz consigo o 

objetivo de criação, adoção ou melhoria de produtos, processos e sistemas organizacionais, 

envolvendo as dimensões da sustentabilidade. 

Por fim esta pesquisa é relevante tanto em termos de objeto científico quanto em relação 

a objeto de estudo, uma vez que buscou-se caracterizar a produção científica e a rede empírica 

de pesquisadores sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade quando o foco é a 

Amazônia. Estes resultados podem contribuir para orientar a tomada de decisões tanto de 

pesquisadores quanto de instituições. A lacuna identificada nos estudos realizados com o 

auxílio da análise de redes sociais com foco na Amazônia, foi preenchida a partir do momento 

em que se tornou possível visualizar as informações produzidas dentro de uma rede de 

pesquisadores e produzido através do conteúdo dos artigos identificando quais os principais 

temas que surgem e derivam para a construção do fenômeno intelectual relacionado ao objeto 

de estudo. 

Através destes conteúdos e com a criação de redes de coocorrência de palavras foi 

possível identificar os temas que atraem e despertam o interesse de pesquisa dos mais diversos 

e distintos grupos de pesquisadores que colaboram mesmo estando em instituições ou países 

que geograficamente estão muito distantes, mas o que não os impedem de realizar pesquisas 

em coautoria fortalecendo os achados científicos para a Amazônia. Identificar pesquisadores, 

clans, instituições e temas que representam um objeto de estudo, se torna um guia para que 

futuras parcerias, investimentos e estudos possam a cada vez mais fortalecer um campo 

específico ou ciência como um todo.     

Como limitação nesta pesquisa alguns itens podem ser considerados, como o recorte 

temporal definido e também o filtro em relação a periódicos classificados como da área das 

ciências sociais. Porém isto não invalida a pesquisa, já que os dados obtidos foram selecionados 

em pesquisas armazenadas nas duas principais bases de dados internacionais, como também no 

principal repositório nacional de dados. 



87 

 

 Frente a tais limitações, para pesquisas futuras, sugere-se a replicação dos mesmos 

passos metodológicos utilizados neste trabalho, mas realizando buscas sem considerar 

periódicos por área específica, concatenando artigos de periódicos multiáreas para saber com 

os fenômenos social e intelectual estão sendo pesquisados e debatidos por uma gama muito 

maior de pesquisadores sobre a Amazônia, como também com um recorte temporal maior.  
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APÊNDICE A - PROTOCOLO PARA SELEÇÃO DE ARTIGOS 

 

 O Protocolo deste estudo foi delineado em 4 partes:  identificação de tema, objetos, 

unidade de análise e bases de dados; estratégias de busca para a coleta de artigos, tratamento de 

dados e análise e aplicação prática das informações selecionadas. A seguir constam as 4 fases 

descritas em mais detalhes, seguindo um esquema de passo-a-passo:  

   

A primeira parte:  

 

 Identificação do tema: Amazônia. 

 Escolha dos principais objetos relacionados ao tema: Desenvolvimento Sustentável e 

Sustentabilidade. 

 Unidade de análise: artigos científicos. 

 Definição das bases de dados a serem pesquisadas: Scopus, Web of Science, Portal 

Periódicos/CAPES, Scielo, Spell periódicos nacionais que possuíssem as palavas “ 

Desenvolvimento Sustentável “ ou “ Sustentabilidade “ em seus títulos.   

 

A segunda parte: 

  

 Estratégia de busca, que foi realizada pelos descritores: Amazon, International Amazon, 

Amazon Region, Amazon Biome, Pan-Amazon, Sustainability e Sustainable 

Development, Amazônia, Amazônia Internacional, Região Amazônica, Bioma 

Amazônico, Amazônia, Sustentabilidade, e Desenvolvimento Sustentável. 

 Filtros de busca: periódicos classificados como da area das ciências sociais, periódicos 

revisado por pares, artigos desenvolvidos nos idomas inglês, português ou espanhol, 

recorte temporal entre os anos de 2016 a 2021. 

 Critérios de exclusão para os resultados de busca: matérias de revistas, capítulos de 

livros, artigos duplicados, artigos com link’s inoperantes e artigos que não tinham 

ligação com o tema da pesquisa. 

 Leitura prévia de resumo dos artigos selecionados nas bases de dados citadas. 
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Terceira parte: 

 

 Organização dos estudos pré-selecionados, através de identificação de conteúdo por 

autores, coautores, filiações, título dos artigos, resumo, palavras-chaves, ano de 

publicação; todos organizados em planilha eletrônica. 

 Verificação em relação aos nomes dos autores com o intuito de encontrar 

inconsistências, nomes duplicados ou diferenciação entre nomes homônimos. 

 

Quarta parte: 

 

 Utilização das planilhas e dados para a geração de matrizes com o auxílio do software 

Ucinet para criação de gráficos e análises através das medidas de centralidade. 

 Utilização das planilhas e dados para a geração de redes de coocorrência de palavras 

através do software KH Corder. 
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APÊNDICE B - LISTA DOS 534 PESQUISADORES IDENTIFICADOS E SUAS 

FILIAÇÕES 

Código Pesquisador Instituição 

1 Adriana Dias da Silva UFPA 

2 Adriano Reis Prazeres Mascarenha Unir 

3 Aghane Antunes University of Florida/USA 

4 Agnieszka Ewa Latawiec International Institute for Sustainability 

5 Alana das Chagas Ferreira Aguiar UFMA 

6 Alberto Carlos de Melo Lima UEPA 

7 Alexandra Torres 
Corp Sustainable Dev Conservat & 

Climate Change/ECU 

8 Alexandre Leonardo Simões Piacentini Unir 

9 Alexandre Louis de Almeida D’Avignon MMA 

10 Aloisio Cabalzar Instituto Socioambiental 

11 Altamiro de Souza Lima Ferraz Junior UFMA 

12 Altem Nascimento Pontes UFPA 

13 Álvaro Nogueira de Souza UNB 

14 Amanda Estefania de Melo Ferreira UFOPA 

15 Amanda Ribeiro Oliveira UFMG 

16 Ana Patricia Cubillo-Guevara Universidad de Huelva/ESP 

17 Ana C. Meira Castro ISEP-School of Engineering/POR 

18 Ana Claudeise Nascimento  
Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá 

19 Ana Claudia Cardoso UFPA 

20 Ana Paula Dutra Aguiar INPE 

21 Ana Rafaela S. de Miranda UNB 

22 Anders Siren University of Helsinki/FIN 

23 Anderson Ara USP 

24 Anderson Costa dos Santos UERJ 

25 Anderson Cristian Bergamin Unir 

26 André L. Guimarães IPAM 

27 Andre Luis Assuncao Farias UFPA 

28 Andre P. C. Faaij Utrecht University/HOL 

29 Andrea Castanho 
Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia 

30 Andrea Santos Coelho INPE 

31 Andrés Martínez-Fernández Universidade Rey Juan Carlos/ESP 

32 Andres Ordonez 
Univ Especialidades Turist 

Ecuado/ECU 

33 Andressa Sales Coelho UNIT 

34 Andressa V. Mansur Indiana University/USA 

35 Andrew P. Balmford University of Cambridge/ING 

36 Ane Alencar IPAM 

37 Ángel Fernando Ortega Ocaña Universidad Estatal Amazónica/FRA 
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Código Pesquisador Instituição 

38 Angela May Steward 
Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá 

39 Angelina Herrera Sorzano Universidad de la Habana/CUB 

40 Angelo Eduardo Angel Gomez 
Inter American Development 

Bank/USA 

41 Ângelo Augusto Ebling UFRA 

42 Anne-Gaël Bilhaut 
Institut Français d’Etudes 

Andines/ECU 

43 Anselmo Carretero-Gómez Universidad de Almería/ESP 

44 Anthony R Cummings University of Texas/USA 

45 Antonio C. P. Brasil Junior UNB 

46 Antônio Carlos Witkoski UFAM 

47 Antonio Fábio Sabbá Guimarães Vieira UFAM 

48 Antonio Luis Hidalgo-Capitan Universidad de Huelva/ESP 

49 Armelle Mazé Université Paris-Saclay/FRA 

50 Arnaldo Vergara-Romero Res Dept Samborondon/ECU 

51 Augusto Arcela UNB 

52 Aurelio Pereira dos Santos UFGO 

53 Aurineide Alves Braga Unir 

54 B. Drove Global Canopy/ING 

55 Ben Ayre Global Canopy/ING 

56 Barbara Tadzia Trautman Richers 
Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá 

57 Benno Pokorny EMBRAPA 

58 Bernardo Baeta Neves Strassburg 
Inst for Conservation and Sust Develop. 

of the Amazon 

59 Bernardo Peredo University of Oxford/ENG 

60 Bertha K. Becker UFRJ 

61 Bolier Torres 
Corp Sustainable Dev Conservat & 

Climate Change/ECU 

62 Brenda Rodrigues de Melo UEPA 

63 Britaldo Silveira Soares-Filho UFMG 

64 Bruna Virgílio Almeida UFRA 

65 Caio Cezar Ferreira de Souza UFRA 

66 Camila Vieira-da-Silva IFPA 

67 Carla Renata de Oliveira Carneiro  UEPA 

68 Carla Rocha UFPA 

69 Carlos A. Vettorazzi USP 

70 Carlos Afonso Nobre CAPES 

71 Carlos André da Silva Müller Unir 

72 Carlos Antonio Martin Soria Dall’Orso PUC/PER 

73 Carlos E. Cerón-Martínez Universidad Central del Ecuador/ECU 

74 Carlos Peixeira Marques 
Universidade Trás-os-Montes e Alto 

Douro/POR 

75 Carlos T. dos S. Dias USP 
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Código Pesquisador Instituição 

76 Carlos Valério A. Gomes UFPA 

77 Carmen X. Luzuriaga-Quichimbo Universidad UTE/ECU 

78 Carolina de Araújo Macedo UFAM 

79 Caroline Araújo Rodrigues UEPA 

80 Casio Trajano da Luz IMCFA/SP 

81 Cezário Ferreira dos Santos Junior UFPA 

82 Charles Caioni UFMT 

83 Christa M. Anderson Stanford University/USA 

84 Christiana Cabiciere Profice UESC 

85 Christina L. Staudhammer University of Alabama/USA 

86 Christoph Gehring UFMA 

87 Christopher J. Brown University of Kansas/USA 

88 Cibele Roberta Sugahara PUC 

89 Claudio Nahum ALVES UFPA 

90 Claudia Moura de Melo UNIT 

91 Connor Rutter University of York/ING 

92 Cornélio Alberto ZOLIN Embrapa 

93 Cristian Vasco Universidad Central del Ecuador/ECU 

94 Cristiano Descovi Schimith UFPA 

95 Cristy Watkins University of Michigan/USA 

96 Cynthia S. Simmons University of Florida/USA 

97 Cyntia Meireles Martins UFRA 

98 D. Guerrero 
Inst Amazon Invest Cient 

SINCHI/COL 

99 Dafne Oliveira Carlos de Morais Centro Universitário FEI 

100 Daiana C.M. Tourne USP 

101 Daiane Guimaraes FAEMA 

102 Dan van der Hors University of Edinburgh/UCR 

103 Daniel de Castro VICTORIA Embrapa 

104 Daniel S. Silva IPAM 

105 Danilo Araújo Fernandes UFPA 

106 David Asmat-Campos Universidad Privada del Norte 

107 David Eche Universidad Central del Ecuador/ECU 

108 David López-Carr University of California/USA 

109 Débora Ramos Santiago UNB 

110 Deborah de Magalhães Lima UFMG 

111 Delmonte Roboredo UFMT 

112 Demili Fabiano Simeao Universidade Anhembi Morumbi 

113 Denyse Mello University of Florida/USA 

114 Dércio Bernardes de Souza Unir 

115 Diego Carlos Batista Sousa UFSC 

116 Diego Cristovão Alves de Souza Paes Uninassau 

117 Dionisio de Souza Sampaio UFPA 

118 Douglas Sathler CeGEO 
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Código Pesquisador Instituição 

119 Driano Rezende FAEMA 

120 Duarcides Ferreira Mariosa PUC 

121 Ed Atkins University of Bristol/USA 

122 Edenise Garcia The Nature Conservancy 

123 Edgardo I. Garrido-Pérez 
Ikiam Universidad Regional 

Amazónica/ECU 

124 Edila Arnaud Ferreira Moura UFPA 

125 Edna Maria Ramos de Castro UFPA 

126 Edson Corrêa Tavares FGV 

127 Eduardo Corrêa Tavares UECE 

128 Eduardo de Azevedo Sodré Florence ICV 

129 Eduardo S. Brondízio Indiana University/USA 

130 Eduardo Trevisan Gonçalves IMCFA/SP 

131 Eduardo Viola UNB 

132 Edward J. Anthony Université Aix-Marseille/FRA 

133 Edward M. W. Smeets  
Wageningen University and 

Research/HOL 

134 Elder Andrade de Paula UFAC 

135 Eloi L. Dalla-Nora INPE 

136 Elton Pereira Teixeira UFOPA 

137 Elvino Ferreira Unir 

138 Elza Kawakami Savaget UNICAMP 

139 Emanoel Gomes de Moura UFMA 

140 Emanuel Fernando Maia de Souza Unir 

141 Emilio F. Moran Michigan State University/USA 

142 Erasmus K. H. J. zu Ermgassen University of Cambridge/ING 

143 Eric F. Lambin Stanford University/USA 

144 Erika Pinto IPAM 

145 Erin O. Sills North Carolina State University/USA 

146 Esdras da Silva Costa FAMA 

147 Estefanía Jácome Universidad Central del Ecuador/ECU 

148 Esther Lidia Machado Chaviano 
Universidad Central Marta Abreu de 

Las Villas/FRA 

149 Eugenio Arima University of Texas/USA 

150 Evaristo Azevedo ACIMET 

151 Everton E. C. Lima UNICAMP 

152 Fabiano Moreira da Silva IFAC 

153 Fábio de Castro University of Amsterdam/HOL 

154 Fábio Sampaio Vianna Ramos Filho Agrosuisse/BRA 

155 Fabricio de Oliveira Reis UFMA 

156 Fabrício Khoury Rebello UFRA 

157 Fabrício Menezes Ramos IFPA 

158 Fabricio Quadros Borges IFPA 

159 Fagner Freires de Sousa IFPA 
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Código Pesquisador Instituição 

160 Farley Simon UFPR 

161 Fátima Calderón-Vargas Universidad de Almería/ESP 

162 Fausto Makishi UFMG 

163 Federico Cammelli ETH Zurich/SUI 

164 Felipe Freifeld PUC 

165 Ferdouz V. Cochran University of Kansas/USA 

166 Fernanda Cristina de Aguiar Mendonça UFPA 

167 Fernanda Maria de Freitas Viana 
Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá 

168 Fernando Carniel Machado World Animal Protection/ING 

169 Fernando de Souza Meirelles FGV 

170 Fernando Luíz de Oliveira Corrêa Governo do Estado de RO 

171 Fernando Michelotti Uninassau 

172 Filipe Rios Pontes sem filiação 

173 Flávio Bezerra Barros UFPA 

174 Flávio de São Pedro Filho Unir 

175 Floor van der Hilst Utrecht University/HOL 

176 Francesca Allievi University of Applied Sciences/FIN 

177 Francesca Recanati Polytechnic University of Milan/ITA 

178 Francimara Souza a Costa UFAM 

179 Francinelli Angeli Francisco do Vale UFPA 

180 Francisca Dioneia Ferreira UFAM 

181 Francisca Marli Rodrigues de Andrade UFF 

182 Francisco Beduschi Neto ICV 

183 Francisco de Assis Costa UFPA 

184 Francisco Fonseca The Nature Conservancy 

185 Frederico A. P. Schoene SESC 
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APÊNDICE C – VARIÁVEIS (ANO) X CABEÇALHOS 

           

2016   2017   2018   2019 

amazon ,246  sector ,259  development ,233  peru ,300 

new ,222  include ,225  study ,231  locate ,212 

be ,218  natural ,205  amazon ,226  lead ,208 

development ,214  conservation ,192  be ,224  also ,200 

project ,208  due ,172  brazil ,218  start ,200 

result ,207  national ,172  have ,214  indicate ,188 

sustainable ,202  global ,171  objective ,214  base ,183 

indigenous ,196  compare ,167  sustainable ,211  allow ,182 

region ,190  other ,154  forest ,211  propose ,182 

sustainability ,189  expansion ,154   we ,207   peruvian ,182 

2020   2021       

public ,235  follow ,214       

that ,207  good ,200       

it ,203  service ,188       

be ,188  way ,188       

policy ,181  most ,182       

amazon ,177  addition ,179       

questionnaire ,177  carry ,172       

study ,171  survey ,172       

municipality ,170  generate ,171       

climate ,167   people ,171             
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